
Isto não é 
Propostas para pais, educadores, 
bibliotecários, professores... 
Estas são algumas ideias para se realizarem atividades tendo por base este livro. 
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1) Carimbos 
Todas as ilustrações foram produzidas com carimbos feitos pelo autor. 

 

Propostas: 

a) Fazer carimbos é muito fácil. O texto abaixo é retirado do livro, do mesmo autor, «Vamos fazer 

um livro? Guia para fazer um livro artesanal». 

 

Carimbos com Espuma EVA 

a) Desenhar o motivo pretendido numa folha de espuma EVA. 

b) Com 1 tesoura, cortar à volta. Com o lápis, pode-se rebaixar algumas linhas no interior do motivo 

(não é preciso carregar muito). 

c) Com cola líquida universal ou cola branca, colar a forma de EVA numa superfície sólida porosa 

(para que a cola adira bem), como por exemplo numa rolha, numa ripa de madeira ou num cartão 

cinzento. A superfície onde se cola não deve ser muito maior do que o motivo.   

d) Deixar secar. 

e) Pôr a tinta na superfície e carimbar. 

 

– Se a superfície usada para colar a EVA for muito fina, como o cartão cinzento, colar uma rodela 

de rolha na parte de trás, de forma a poder-se agarrar mais facilmente.  

– Podem-se usar almofadas para carimbos ou pôr uma camada fina de tinta no carimbo com 1 rolo 

de espuma ou de borracha. Não esquecer de que o motivo tem de ser desenhado em espelho. 

 

Carimbos com Lã ou Corda 

a) Desenhar o motivo pretendido num bloco de madeira ou cartão.  

b) Com cola líquida universal ou cola branca, colar corda ou lã por cima do que se desenhou.  

c) Deixar secar.  

d) Pôr tinta na superfície da corda/lã e carimbar. 

 

– Como alternativa, pode-se enrolar a lã ou a corda no bloco ou mesmo enrolar numa rolha e 

atravessar um pau de espetada para ajudar a rolar. Funciona, igualmente, com a espuma EVA. 

 

b) Descobrir quantos carimbos foram usados neste livro. Pode ajudar desenhar-se numa folha a 

forma e a textura de cada carimbo à medida que forem aparecendo nas ilustrações. 
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2) Isto é 
E se trocarmos a frase de Isto não é para Isto é? 

 

Proposta: Com materiais riscadores à escolha, fazer desenhos com a frase afirmativa. Exemplo: 

Isto é um chapéu – e temos um polvo transformado em chapéu. 

 

 

3) Às escuras, é ou não é 
Será que nos podemos fiar no tato para descobrir os objetos? 

 

Proposta: Jogo para 2 pessoas: uma pessoa fica de olhos vendados e a outra põe-lhe um objeto 

nas mãos para que adivinhe o que é. Se acertar, trocam de posição (ou troca-se, por exemplo, de 3 

em 3 objetos). 

 

 


