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Olá queridas e queridos! 

Que saudades, estão todos bem?

Adoramos ver as crianças cheias de tinta, com aquelas carinhas 
de satisfação, demonstrando “hoje eu aproveitei”!

Em casa, sabemos que promover esses momentos pode ser 
um desafio. Portanto, vamos sugerir pinturas com tintas em 
um ambiente possível para exploração livre: o box! 
 
Levando em consideração a diversidade das fases de desenvol-
vimento dos bebês/crianças, pensamos em 2 opções para que 
as propostas sejam adequadas e possíveis. Propomos assim o 
uso de tinta guache e tintas sem risco de ingestão. Lembrando 
que, as propostas sem risco de ingestão podem ser para todos.  



Modos de preparo: 
 
1- Para as crianças que não colocam as tintas na boca - separe 
as cores de tinta guache em potinhos, e coloque dentro do box.  
 
2- Para as crianças que ainda precisam “provar” as tintas, pen-
samos em tintas com pigmentos naturais.  
 
* Lembramos que mesmo tendo uma cor só de guache (cores 
como azul e preto sugerimos diluí-los com um pouco de água, 
pois a pigmentação é muito forte) ou de pigmento natural, o 
que vale é a diversidade de potes e materiais oferecidos. Poti-
nhos de silicone (forminhas) podem ser uma boa opção.  
 
Tintas sem risco de ingestão: 
 
Ingredientes: 
1 xicara de fruta, pode ser: abacate, mamão ou manga. 
1 xicara de água

Modo de preparo: 
Corte a fruta em pequenos pedaços. Adicione a porção de 
água ao liquidificador, em seguida a porção de frutas e bata. A 
mistura deve ficar bem aquosa.

Para brincar 
no banho!



Lembre-se de tirar tudo o que pode sujar de tinta, como ba-
nheiras portáteis, ou qualquer coisa que não possa manchar.  
 
Disponibilizar materiais adequados é sempre um ponto de 
atenção. Cortar esponjas (de pia, de limpeza comum) ao meio 
é uma opção, propondo diferentes texturas para as crianças. 
 
Vale um tapete dentro do box para não escorregar.

Vale sentar no chão, ou onde quiser.

Vale a investigação e livre exploração.

Ah! E vale deixar o banheiro bem quente para essa vivência, 
use um aquecedor dentro do banheiro, por exemplo, mas lem-
bre de retirá-lo antes de iniciar a proposta.
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Tchau, preguiça! 
Tchau, sujeira! 
Adeus cheirinho de suor!

Lava, lava, lava 
Lava, lava, lava 
Uma orelha, uma orelha 
Outro orelha, outra orelha

Lava, lava, lava, lava 
Lava testa, bochecha 
Lava o queixo, lava coxa e lava até

Meu pé, meu querido pé 
Que me aguenta o dia inteiro 
E o meu nariz, meu pescoço 
O meu tórax e o meu bumbum 
E também o fazedor de xixi

La, la, laiá laiá, la 
Laiá la, la, la 
Laiá la, la, la, la, la, la

Ainda não acabou não, vem cá, vem 
Vem! 
Uma enxugadinha aqui, uma coçadinha ali 
Faz a volta e põe a roupa de paxá 
Banho é bom, banho é bom 
Banho é muito bom

Agora acabou!

E uma 
música?

Banho É Bom 
(Ratinho 
Tomando 
Banho) do 

Castelo Rá-
Tim-Bum. 

Se quiserem 
cliquem aqui 
para assistir  

o vídeo!

https://www.youtube.com/watch?v=IM7Ki0-Mh7M&feature=emb_title


Até a próxima, nos 
vemos em breve!


