Fazer uma bagunça
Spin art com a
centrífuga de salada
Do que você precisa:
• Centrífuga de salada
• Pratos de papel ou papel grosso:
corte em um círculo para caber na
sua centrífuga
• Tinta têmpera lavável – veja "Coisas
a experimentar" abaixo para uma
observação sobre tinta
• Garrafas de apertar ou similar para a
tinta, se necessário
• Toalha de mesa, jornal, lençol velho etc.

O que você faz:
1. Abra espaço em uma superfície plana, como
uma mesa da sala de jantar. Cubra a mesa com
uma toalha, jornal ou qualquer coisa que possa
ficar suja de tinta. É útil usar uma fita para fixar a
cobertura para impedir que ela se mova.
2. Use o cesto dentro da centrífuga de salada para
traçar um círculo no papel ou prato de papel.
Corte o papel em círculos ou corte os pratos de
papel, se necessário.
3. Coloque um círculo de papel na centrífuga
de salada.
4. Pegue as cores de tinta com as quais você quer
começar. Adicione pequenas "gotas" de tinta ao
prato de papel. Um pouco de tinta faz maravilhas!
Você não precisa de muito. Você sempre pode
colocar mais. Se a tinta não vier em um frasco de
apertar, você poderá usar uma colher ou um contagotas para pingar pequenas quantidades no papel.
5. Coloque a tampa na centrífuga de salada e gire,
gire, gire! A tampa deve estar bem encaixada para
a centrífuga de salada girar.
6. Quando a centrífuga de salada parar, remova a
tampa com cuidado para ver sua obra de spin
art exclusiva! O que aconteceu com a tinta? Você
observou alguma cor nova?

Coisas a experimentar:
• Essa é uma ótima atividade para explorar misturas de cores. Tem uma seleção limitada
de cores de tinta? Que cores você pode misturar em sua centrífuga de salada? Você
também pode experimentar limitar as cores que usa. Comece com cores primárias
(vermelho, amarelo e azul) e veja que outras cores surgem.
• No museu, gostamos de usar tinta grossa, como têmpera lavável, para esta atividade.
Mas você pode experimentar com qualquer tinta que tiver disponível (lavável e atóxica).
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