
ATIVIDADES ARTÍSTICAS 

 

SUGESTÕES PARA BEBÊS 

 
- PINTURA COM TINTAS COMESTÍVEIS 

 

As tintas comestíveis permitem que os pequenos possam brincar de pintar desde 

cedo. Faça a tinta com um dos ingredientes: gelatina, iogurte, gelo, amido de 

Milho (Maizena), farinha, frutas ou vegetais. Coloque o papel dentro de uma 

forma e realize uma arte bem divertida com seu bebê. 

 

https://www.tempojunto.com/2015/09/26/7-receitas-de-tinta-comestivel-

para-bebes/ 

 

- CHUVINHA DE PAPEL 

Deixe folhas variadas ao redor do bebê como sulfite e folhas de revista e 

permita que ele as explore, amasse e rasgue livremente. Depois, pegue as 

que já foram manipuladas e jogue-as para cima, fazendo uma chuva de 

papel.  

 

 

 
- CARIMBOS COM TINTA 

Coloque papel no chão, pinte os pezinhos e mãozinhas do pequeno e deixe 

que ele carimbe o papel.  

- RASGUE E COLE (a partir de 1 ano) 

Disponibilize os mais variados materiais que o 

pequeno possa rasgar, como papeis coloridos, folhas 

de revistas, forminhas de brigadeiro e figurinhas. 

Deixe-o rasgar e amassar. Depois, coloque uma folha 

grande de papel no chão, passe cola branca em 

vários pontos dele e incentive a criança a colocar os 

papéis amassados ou rasgados sobre os pontos de 

cola. No final, exponha a arte em algum lugar da 

casa. 
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SUGESTÕES PARA CRIANÇAS BEM PEQUENAS 

 
- PINTURA COM FOLHAS 

Coloque um papel na mesa, pegue folhas secas, tintas guache e deixe sua 

criança pintar com as folhas.  

 

 

 
- PINTURA NO BANHEIRO 

Que tal aproveitar a hora do banho para se divertir!                                               

Leve para o banheiro tintas guache e pincel para a criança fazer uma bela pintura.  

 
 

 
- PINTURA COM COTONETE 

 

Com uma folha tipo cartolina, pegue as tintas guache e deixe sua 

criança usar cotonete no lugar do pincel para pintar. 

 

 

 

- DESENHO COM PAPEL NO CHÃO  

 

 

Coloque no chão um papel grande, pincéis hidrocor ou giz de cera 

para a criança brincar de desenhar livremente. 

 

 

 

 

 

 

“ PARA UMA CRIANÇA, NUNCA FALTA MOTIVOS PARA SORRIR!” 
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