
 
 
 
 
 
 
 

ESCOLA Estância Delfis 

NOME DO ALUNO: DATA 16/10/2020 SEMANA: 7 

PROFESSOR: Amanda / Debora TURMA: 
Maternal A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, sons, cores e formas. 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02TS02) 
Utilizar materiais variados com possibilidade de manipulação (argila, massa de modelar) 
explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos 
tridimensionais 
 
 

 
 
 

Tema: Semana Das Crianças 
Sexta-feira 

 
 
 
 

Aula :Massinha caseira  
 
Receita 
4 xícaras de farinha de trigo 
1 xicara de sal 
1 1/2 de xícara de água  
1 colher de sopa de óleo  
Corante comestível ou tinta guache 
 
Misture os ingredientes na sequência e por último coloque o corante ou a tinta guache na 
cor de sua preferência.  
Faça a mistura junto com a criança e molde a massinha usando a criatividade e 
imaginação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ESCOLA ESTÂNCIA DELFIS 
NOME DO ALUNO: DATA:16/10/2020 SEMANA: 7 
PROFESSOR: Michele Aguiar de Souza 
                        Jéssica Cristina Rufino 

TURMA: 
Maternal B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Eu, o outro e nós (EI02EO003). Corpo, gestos e 
movimentos (EI02CG05). Traços, sons, cores e formas (EI02TS02). 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Compartilhar objetos e os espaços com crianças da 
mesma faixa etária e adultos. 
Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 
desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 
Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de 
modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar 
objetos tridimensionais. 

 
Atividade 3 

 
Hoje é dia das crianças colocarem as mãos na massa. Com a ajuda da mamãe ou papai, 
vamos fazer massinha? 
 
Para fazer a sua massinha você vai precisar de: 
 
1 xícara de sal 
4 xícaras de farinha de trigo 
1 xícara e meia de água 
3 colheres de sopa de óleo 
Corante alimentício ou suco 
 

Como preparar a massa para modelar: 
 
A receita de massa de modelar é muito fácil e legal de fazer. 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 corante. 
 
 
Não esqueça de registrar a atividade com fotos e vídeos. 
 
 


