
 
 
 
 
 
 

ESCOLA Estância Delfis 
NOME DO ALUNO: DATA: 16/10/2020 SEMANA: 7 
PROFESSOR: Joice Garcia de Sousa e Renata da Silva 
Brandão 

TURMA: MINI MATERNAL A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: “Corpo, Gestos E Movimentos”. / Traços, Sons, Cores e 
Formas. / “Espaços, Tempos, Quantidades, Relações E Transformações”. 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM :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. Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em 
brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. / Explorar e descrever  
semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, 
massa, tamanho). 

 
 

 
SEMANA DA CRIANÇA 

MASSINHA DE MODELAR 

 



O processo de alfabetização começa muito antes do conhecimento das letras e 
palavras, ele começa nas atividades que envolvem movimentos de mãos e dedos. 

 
A massinha de modelar é recurso simples e com grande importância de ser 

oferecido e explorado na fase inicial da alfabetização das crianças, tem como 
objetivo desenvolver a coordenação motora, a criatividade, concentração, 

oralidade, apresentar esse recurso é fazer com que a criança descubra novas 
formas, cores, novas texturas, sensações e movimentos, desenvolvendo também a 

socialização dos pequenos. 
 

Vamos Ouvir uma música enquanto brincamos com massinha; 
Clique No Link Abaixo 
Mundo Bita: Massinha 

https://youtu.be/JTJfJ0jWQGo 
 
 

Atividade:  
 

Grande parte das crianças gostam de brincar de massinha. Agora imagina as próprias 
crianças preparando? Quanta autonomia e desenvolvimento! Tenho certeza que será uma 
grande diversão. 
 
Receita de massinha caseira 
 
Você vai precisar de: 
• 4 xícaras (chá) de farinha de trigo; 
• 1 xícara (chá) de sal; 
• 1½ xícara (chá) de água; 
• 1 colher (sopa) de óleo (soja, girassol, ou outro comestível); 
• corante comestível de cores variadas. 
 
Modo de preparo: 
Misture os ingredientes em sequência e, por último, coloque o corante da cor que preferir. 
Conduza a brincadeira! Modele a massinha junto com as crianças, criem formas, toquem 
e esparramem esse instrumento de exploração sensorial livremente! 
 
NÃO ESQUEÇA DE REGISTRAR E NOS ENVIAR. 


