
 
 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

NOME DO ALUNO: DATA: 02/09/2020 SEMANA: 01 

PROFESSOR: TURMA: 
BERÇÁRIO II 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E 
TRANSFORMAÇÕES. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02ET01) EXPLORAR E DESCREVER 
SEMELHANÇAS E DIFERENÇAS ENTRE AS CARACTERÍSTICAS DOS OBJETOS 
(TEXTURA, MASSA, TAMANHO). 

 
Olá família! 

 

Projeto: “Criança Artista” 

 

Essa semana mergulhamos no universo fascinante das artes e suas diversas 

modalidades. Sendo assim, não poderia faltar essa atividade.  

 

Atividade: Releitura de algumas obras de “Romero Britto” com massinha de modelar 

 

Desenvolvimento: Organizar em uma mesa os produtos citados na receita que segue 

abaixo, para produzir a massinha caseira. A criança irá amar esse momento de ajudar a 

fazer sua própria massinha. 

Em seguida, acesse o link das imagens para apresentar algumas obras do artista. 

Aproveitem o momento para observarem as cores que foram usadas, os desenhos, suas 

formas, etc. 

Link para as imagens: 

https://br.pinterest.com/anapgcucolotto/obras-romero-britto/ 

 

Vamos fazer a receita da massinha de modelar! 

Receita de massinha caseira: 

 02 copos de farinha de trigo 

 1/2 copo de água 

 02 dedos de óleo de cozinha 

 02 dedos de vinagre 

 Corante alimentício 

 

Modo de Preparo: 

Em um recipiente coloque os ingredientes, com exceção da água, que deverá ser 

adicionada aos poucos. Misture bem, até a massa ficar boa para modelar. 

https://br.pinterest.com/anapgcucolotto/obras-romero-britto/


Observação: caso ocorra da massa ficar grudenta, acrescente aos poucos mais farinha 

de trigo para que possa dar o ponto da massinha. Todos os ingredientes são comestíveis, 

então, se a criança levar a massinha até a boca, não tem problema. 

 

 

Massinha pronta! 

Agora, faça com a criança uma releitura das obras de “Romero Britto”, produzindo com a 

massinha animais, como o cachorro, cobrinha, flores, etc. o que foi observado nas 

imagens das obras do artista. As crianças podem explorar a massinha de forma livre, 

podendo também enriquecer esta atividade com palitos de picolé, forminhas, e até 

mesmo, potinhos, panelinhas, forminhas de brigadeiro, entre outras peças e brinquedos. 

Explorem a imaginação. 

 

 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não se esqueça de enviar um comentário, uma foto ou vídeo dessa atividade no grupo da 

nossa escola no facebook: 

https://web.facebook.com/groups/563361157648184 

 

https://web.facebook.com/groups/563361157648184

