
 
 
 
 
 
ESCOLA MUNICIPAL: E. M. Profª. Neusa Luz Sanches – Unidade II 

NOME DO ALUNO: Traços, sons e formas DATA 08/09/2020 SEMANA: 2 

PROFESSOR:  Damaris, Eide, Fabiana, Maria Beraldo 
Professora Assistente: Lúcia Adriana 

TURMA: 
MATERNAL 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, sons, cores e formas 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Utilizar diferentes materiais, suportes e procedimentos 
para gravar, explorando cores, texturas, superfícies, planos formas e volume. 

 
Criações Artísticas 

 

Brincadeira com massinha libera a criatividade dos pequenos. 
Brincar com massinha de modelar é super legal porque dá para deixar a imaginação 
correr livre. Por isso, as brincadeiras de massinha fazem muito sucesso entre as crianças 
que criam formas, cores e se divertem bastante.  
As brincadeiras com massinha permitem aguçar os sentidos como olfato e tato. São 
descobertas novas formas (criadas pela própria criança), cores, possibilidades, diferentes 
texturas e movimentos. Além disso, a coordenação motora fina, criatividade e observação 
também são desenvolvidos com o uso da massinha, pois a possibilidade de novas 
formas, as cores e o cheiro também levam as crianças à curiosidade em fazer perguntas 
e formular conceitos. 
 
Tempo estimado: 30 minutos 

 
Recurso: massinha de modelar.  
 

Receita da Massinha Caseira 
Ingredientes: 1 xícara de sal 4 xícaras de farinha de trigo 1 xícara e meia de água 3 
colheres de sopa de óleo suco em pó (pode usar corante alimentício se desejar) 
 
Modo de preparo:  Em uma vasilha grande misture a farinha e o sal em seguida adicione 
a água e o óleo. Misture até que todo o conteúdo forme uma massa homogênea. Se ficar 
muito mole você pode adicionar mais farinha, e se ainda estiver seca e quebradiça 
adicione mais água. O último ingrediente é o suco em pó, a quantidade de suco em pó 
você colocar é que vai dar o tom mais forte ou mais fraco. Você pode fazer uma 
massinha branca sem adicionar nenhum corante O bom é que todas essas receitas são 
comestíveis, então você não precisa se preocupar se seu filho colocar a massinha na 
boca ou até mesmo engolir uns pedacinhos (só não pode comer muito). - certifique-se de 
que o seu filho não tem alergia a alguns destes corantes. Depois de feita, a massa de 
modelar pode ser conservada na geladeira em um pote fechado durante muito tempo. 
Outra vantagem da massa de modelar caseira é que ela não adere à mão e tem um 
cheiro agradável. 

 
Atividade 

 
Deixe a crianças se expressarão livremente criando esculturas inspiradas em objetos 



vistas em casa ( vaso, sofá etc..). Deixe ela usar a imaginação. 
Exemplo: 
  

 
 

 


