Crie uma obra-prima
Picolés de tinta
com suportes visuais
Do que você precisa:
• Congelador
• Bandeja de cubos de gelo ou potes ou copos de plástico
de tamanho parecido – se puder, escolha o tamanho mais
adequado para você e seu(sua) filho(a) pegar e manipular.
• Pigmento colorido – pode ser tinta lavável (têmpera ou
aquarela), corante alimentício ou giz colorido esmagado até
virar pó.
• Água
• (opcional) Extratos de fragrância ou especiarias trituradas
• (opcional) Folha de alumínio e algo para usar como cabo
– os cabos podem ser palitos de picolé curtos, galhinhos,
hastes de chenille, palitos de dente ou outros semelhantes
• (opcional) Luvas
• Papel branco
Uma observação sobre brincar com picolés de tinta:
Experimente pelo tempo que quiser. Você pode deixar
os picolés de tinta que sobrarem no congelador entre
os usos. Quanto mais você experimentar com os picolés
de tinta, mais à vontade você ficará em usá-los e mais
artísticas suas pinturas ficarão!
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O que você faz:
Parte 1: Preparando os picolés de tinta

1.

Pegue seus materiais.

2.

Coloque um pouco de pigmento
colorido em cada potinho ou seção da
bandeja de cubos de gelo.

3.

Misture um pouco de água em seu
pigmento colorido, com cuidado para
não diluir demais a cor. Os picolés de
tinta funcionam melhor quando são
profundamente coloridos e
totalmente saturados.

Opcional

A proporção exata de pigmento para
água depende do tipo de pigmento
usado. Não tem problema testar
diferentes quantidades para ver a que
funciona melhor para você. Isso faz parte
do experimento!
É opcional adicionar algumas gotas de
extrato com fragrância ou especiarias
trituradas à água colorida para você
sentir um perfume enquanto pinta.
Lembre-se de que algumas especiarias
naturalmente vão adicionar ou mudar a
cor do picolé de tinta.
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Opcional

4.

Adicionar um cabo também é uma
opção. Para fazer isso, cubra os potes
com folha de alumínio. Passe um cabo
pela folha e para dentro de cada pote
de água colorida de modo que o cabo
fique na vertical.
Coloque a bandeja de cubos de gelo
ou os potes em uma superfície nivelada
no congelador até os picolés de tinta
estarem totalmente congelados, cerca
de três ou quatro horas.

Parte 2: Experimento e pintura

5.

6.

Coloque uma folha de papel na
superfície de trabalho e tire seus picolés
de tinta congelados dos potes.
Se eles estiverem presos, aqueça o pote
com as mãos ou em água morna até se
soltarem. Você pode preferir usar luvas
enquanto pinta para manter suas
mãos quentes.
Experimente usar os picolés de tinta
para pintar no papel. O que você
observa sobre o funcionamento dos
picolés de tinta?
Você pode investigar questões como:
Quantos tipos diferentes de marcas
os picolés de tinta podem fazer no
meu papel?
Como os picolés de tinta mudam
com o tempo?
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