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Boletim 2 - Aprenda a fazer a tinta em pó 

TINTA EM PÓ

PASSO 1: separe tigela, colher, 5 a 
10 ml de corante em gel (indicada 
para bases sólidas ou semi sólidas 
em alimentos como glacês, cremes 
e, principalmente, pasta americana), 
na cor da sua preferência , 75 ml 
de água, 200 gramas de amido de 
milho e um pedaço de plástico;

PASSO 2: Misture o corante na 
água. Quanto mais corante você 
adicionar, mais viva vai ficar a cor 
do seu pó colorido

PASSO 3: Misture a água aos 
poucos no amido de milho. Não 
coloque tudo de uma vez. A mistura 
tem um ponto certo!
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PASSO 4: Quando ela parecer 
líquida, mas você conseguir 
pressionar com o dedo e a sentir 
firme, está pronta. É essa loucura 
mesmo: meio mole, mas dura!

PASSO 5: Despeje em um saco 
plástico e deixe secar por dois dias 
(vai depender do clima)
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PASSO 6: Use um rolo de macarrão 
ou uma lata de tinta spray para 
triturar a tinta quebradiça.

PASSO 7: Passe a tinta em uma 
peneira. Se estiver muito grossa, 
use uma com a grade mais grossa. 
Finalize com uma de rede bem fina 
para realmente reduzir a mistura a 
pó.

PASSO 8: coloque o pó em 
pequenos sacos como de dindin/
sacolé ou bisnagas de catchup/
maionese.
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Garotinha encantada com o 
colorido. Ninguém fica de 
fora dessa festa, tá vendo?
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http://gshow.globo.com/como-fazer/noticia/2016/09/tinta-holi-aprenda-fazer-o-po-colorido-para-
festa-das-cores.html

VÍDEO EXPLICATIVO

Por se tratar de uma área pública os Escoteiros do DF não podem definir regras de venda de alimentos, os 
interessados devem seguir as normas do Governo do DF (Administração Regional do Plano Piloto, Vigilância 
Sanitária e outras normas legais).

Assim, sugerimos que os grupos preparam um piquenique ao final da atividade, ou orientem os participantes 
a comprar alimentos e bebidas nos ambulantes legalmente estabelecidos no local.

ALIMENTAÇÃO

Data: 01/03/2020 - Domingo
Horário: 08h30 às 12h30
Local:  Eixão do Lazer – Asa Sul
Largada e chegada:  102 Sul

DADOS DO EVENTO

R$ 2,00 (dois reais). Este valor cobre além do distintivo, despesas com materiais para jogos e infraestrutura.

TAXA

As inscrições serão feitas via Meu Paxtu ou Paxtu Adm, até o dia 26/02/2020. As fichas de inscrição 
geradas pelo Paxtu, assim como a ficha médica, deverão estar em poder de cada unidade escoteira, não 
necessitando ser entregue no escritório regional. Para que a inscrição seja efetivada, deve ser enviada 
à Região Escoteira, por meio eletrônico (contato@escoteirosdf.org.br), a lista de participantes contendo 
nome do participante, ramo e número do registro (relatório que é extraído do Paxtu), e o comprovante de 
pagamento até o dia 27/02/2020.
A taxa de inscrição deve ser paga por unidade escoteira em um único depósito na conta: Banco Bradesco 
(237), Agência 1421, Conta Corrente 240-2, CNPJ: 33.788.431/0019-42.

INSCRIÇÕES~

~

Diretora Regional
Escoteiros do DF
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