Vamos aprender
a recortar!

Proponha à criança que corte tiras finas
de papel ou palhinhas de papel, ou que
faça uma franja na borda de um tubo
de cartão ou num prato de papel.
Este tipo de atividades será a chave
para ela dominar a ação de corte antes
de passar à ação de recorte contínuo,
necessária para linhas retas ou curvas
mais compridas.

Ao praticar o recorte em folhas de
papel ou em cartão a criança vai
desenvolver habilidades básicas.
Depois, estará apta a lidar com as
formas apresentadas neste livro!

Peça à criança para posicionar a tesoura
no início da linha que vai recortar e para
focar o olhar nessa linha, garantindo
assim que vê claramente a direção do
corte. Para as primeiras tentativas, é mais
fácil usar um cartão fino, em vez de folhas
de papel, que são flexíveis, e também
ajuda se o segurar com a mão livre,
em vez de o pousar sobre uma superfície.

Mostre à criança como segurar o papel
com a mão livre (mão de apoio): manter
o polegar por cima e os outros dedos
por baixo. Explique que terá de mover
a mão de apoio se quiser movimentar o
papel, referindo que os seus olhos devem
continuar focados na linha de corte.

Recortar círculos e espirais ajuda
a criança a entender como
movimentar suavemente o papel
com a mão de apoio, durante o corte.
Dica: os destros devem iniciar o corte
de um círculo ou forma à direita,
e os canhotos à esquerda.

Após este treino, a criança pode
avançar para o recorte das figuras
do livro. Em primeiro lugar, deve
recortar a página, seguindo a linha
azul de corte vertical. Em seguida,
deve começar o recorte da figura no
ponto mais confortável para ela,
à direita ou à esquerda. É importante
que a ajude a planear ou a antecipar
o necessário movimento do papel,
mantendo a tesoura em posição.

Sou uma estrela-do-mar! Vira a página para
me pintares. Recorta pela linha tracejada.
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Pinta este lado da tua estrela-do-mar
e traça a palavra.

estrela-do-mar

