Crie uma obra-prima
Crie seus próprios carimbos
e papel de embrulho
Do que você precisa:
• Uma base de carimbo, como tampas plásticas,
blocos de madeira ou papelão grosso
• Adesivos com verso de espuma (como
alternativa, você também pode experimentar
cortar formas personalizadas de folhas de
espuma ou papelão grosso e colá-las na
base do carimbo).
• Tinta têmpera
• Água

• Bandeja ou prato de papel
• Papel toalha
• Rolo comprido de papel cortado em dois
ou três comprimentos para criar o papel
de embrulho, ou outros pedaços de papel
grosso para criar marcadores, etiquetas
de presente etc.
• Fita para manter o papel reto
• Tesoura

Para criar carimbos:
• Puxe a película de papel dos adesivos de espuma para
expor o verso colante.
• Pressione firmemente os adesivos em uma tampa, pedaço
de madeira ou tubo de papelão. Use sua criatividade
para personalizar o carimbo organizando um desenho ou
criando suas próprias formas cortando folhas de espuma
ou papelão grosso. Crianças mais velhas podem planejar como usar o carimbo para fazer
camadas ou criar padrões.
Para fazer a almofada do carimbo:
• Coloque algumas toalhas de papel em uma bandeja ou prato de papel e despeje um pouco
de água na superfície.
• Adicione uma pequena quantidade de tinta têmpera às toalhas de papel.
Para fazer o papel de embrulho: Depois que os carimbos e a almofada do carimbo
estiverem prontos, coloque uma folha de papel comprido em uma mesa, colando os cantos
com fita para ajudar a mantê-la no lugar. Pressione um dos carimbos na almofada de carimbo
e então no papel. Experimente criar diferentes desenhos e efeitos de camadas!
Você vê padrões se repetindo? O que acontece quando você mistura as cores de tinta? O
que mais você pode usar para criar carimbos? Talvez um garfo, um amassador de batatas
ou mesmo frutas e vegetais? O que mais você pode decorar com carimbos… talvez algumas
etiquetas de presente ou marcadores?
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