
 

 

 

Atividade 4 - QUINTA-FEIRA 

BORBOLETA DE MASSINHA 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Recursos:- Celular, tablet, computador ou tv/ - massa de modelar que ganharam no kit da 
escola ou se não tiverem mais é só fazer sua própria massinha colocando a mão na massa! (A 
receita de massinha caseira está abaixo). 

Estimativa: 50 minutos 

 
DESENVOLVIMENTO 

Como já viram iniciamos o tema “cores e flores” e nada mais colorido e que gosta tanto 
de flores como as borboletas, não é mesmo?  

Retome com a criança tudo que fizeram ao longo dessa semana, vejam se lembram das 
borboletas, perguntem o que sabem sobre ela, quais as suas características, o que fazem, o 
que comem... 

 Incentive-a a falar, estimule sua oralidade, ajude-a a organizar seus pensamentos e 
formular hipóteses, se não compreender o que ela disse com clareza, peça que tente 
novamente! Não incentive a infantilização da fala, pois isso atrapalhará o desenvolvimento, e 
retardará possíveis progressos. Cada fase é importante, por isso parabenize pelo seu 
crescimento e lembre-se que a fase de bebê já passou! Estamos lidando com crianças de 3 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: DATA 17/09/2020 SEMANA: 3 

PROFESSOR: Alaide, Alessandra, Alexandra, Elisângela, Maria Ines e Renata TURMA: 
MAT. A/B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, fala e pensamento e imaginação /Traços, sons, cores e formas 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM:  
(EI02EF05) Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos 
etc. 
(EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), 
explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. 
 

*ampliar e enriquecer o vocabulário e demais recursos de expressão e de compreensão, da fala. 
 

*desenvolver a coordenação motora fina, a criatividade, concentração, oralidade, apresentar e descobrir 
novas formas, cores, novas texturas, sensações e movimentos.  



 

anos, que já são capazes de pronunciar frases e palavras de forma mais adequada! Por mais 
que achemos “bonitinho” isso não vai trazer benefício algum para ela! 

 É muito importante que nos preocupemos com o desenvolvimento da fala nessa faixa 
etária, pois a comunicação é um dos campos mais trabalhados na Educação Infantil, e como 
nesse período de distanciamento social, não estamos podendo agir diretamente nesse 
sentido, contamos com vocês para nos ajudar nessa questão. 

 
COMO FAZER? 

Após toda conversa, propor que façam uma linda borboleta com massinha de modelar, 
assistam ao vídeo onde uma criança ensina como fazer. 

https://www.youtube.com/watch?v=4R2qYcqcudk 
 

 
 

Caso queira fazer a massinha você vai precisar de: 2 copos de farinha de trigo / 1/2 Copo de 
água / 2 dedos de óleo de cozinha / 2 dedos de vinagre / Corante alimentício (ou suco em pó, 
para dar cor). 

Modo de Preparo: Em um recipiente misture todos os ingredientes e amasse bem até ficar boa 
para modelar. 

Observação: caso ocorra de a 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. 

Tirem foto da borboleta que fizeram e nos envie no grupo de WhatsApp, estamos 
ansiosos para ver a produção de vocês! 

 
Então mãos na massa!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=4R2qYcqcudk

