
Trabalhos manuais de Páscoa com crianças - pés de cenoura
criativos como decoração de Páscoa
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Cada criança pode ser um artista! Especialmente na infância, é importante que as crianças explorem o seu potencial
e a sua criatividade. Mas fazer trabalhos manuais com crianças de diferentes idades nem sempre é fácil. Enquanto

os mais pequenos ainda dão muita importância à experiência sensorial, os maiorzinhos já querem ser eles próprios a
cortar, pintar e ser criativos. A Páscoa é a altura ideal para concretizar ideias criativas. Normalmente, tinge-se ou

pinta-se ovos, mas esta dica criativa vai incentivar as crianças a interagirem. Estes pezinhos de cenoura amorosos
vão exigir a colaboração de crianças de todas as idades. Pintar o pé com tinta é uma ótima experiência para a
maioria das crianças, pois a planta do pé tem cerca de 70 000 extremidades nervosas, e estes recetores fazem

cócegas.

Bastam alguns passos simples para criar um fabuloso cartão para a Páscoa. Esta ideia DIY não só estimula os
sentidos das crianças, como também lhes dá uma primeira perspetiva dos esquemas de cores. 

É muito divertido e, no final, temos um belo presente feito à mão.

Um artigo de Jessica

Instruções passo a passo

Mistura tinta para pintar com os dedos amarela e
vermelha para criar cor de laranja, que é a cor das
cenouras.
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Com o pincel, aplica um pouco de cor nos pés do bebé
ou da criança e faz uma impressão do pé na cartolina
colorida. Deixa a tinta secar bem.
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Desenha uma forma de cenoura em volta da pegada e
pede à criança para a recortar.
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Com a ponta da tesoura, faz um furo junto da margem
superior. O furo pode ser um pouco maior para que seja
fácil enfiar a fita crepe. Corta uma tira de papel crepe
com cerca de 5 cm de largura e 15 cm de comprimento
e dobra-a ao centro. Enfia o centro dobrado um pouco
no furo, pela parte de trás, e passa as duas
extremidades pelo laço que acabaste de criar. Volta a
esfiapar as pontas e deixa a criança aparar as pontas.
Agora podes colar a cenoura num cartão de felicitações
ou escrever diretamente no verso.
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Resumo do material



Material necessário!

Produto N.º art. Quantidade

Noris  junior 881 Pintura de dedos - Conjunto contendo 6 cores 8816 D 1

Noris  junior 140 Lápis de cor 3 em 1 para crianças - 140 C12 1

Noris  965 Tesoura para hobbies - Blister Contém uma tesoura de 14
cm de comprimento

965 14 NBK 1

STAEDTLER  989 Pincel sintético - Cartão de blister com 3 escovas:
#2 redondo, #8 redondo, #8 plano

989-SBK3-3 1

Também necessita:

Papel/cartolina colorida; papel crepe para decorar; palete para misturar cores

®
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®

®

https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/pintar/pigmentos-coloridos/noris-junior-881-pintura-de-dedos-8816-d/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/pintar/l-pis-de-cor/noris-junior-140-l-pis-de-cor-3-em-1-para-crian-as-140-c12/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/pintar/pigmentos-coloridos/noris-965-tesoura-para-hobbies-965-14-nbk/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/materiais-de-arte/acess-rios-de-arte/staedtler-989-pincel-sint-tico-989-sbk3-3/

