
 
 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA 

NOME DO ALUNO: DATA_21/10/2020 SEMANA: 8 

PROFESSOR: Roseli, Mariza, Áurea, Maria, Erika e Vera TURMA: 
Maternal 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  
Traços, sons, cores e formas; Corpo, gestos e movimentos; 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:   
EI02TS02. Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação, explorando 
texturas, planos e formas; 
EI02CG05. Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle 
para rasgar, pintar entre outros. (amassar com as mãos ); 

 

Olá Famílias! 
Bom dia!  

Esperamos que estejam todos bem! 
 

 

Quarta-feira 
  

A areia mágica também é conhecida como areia cinética ou da lua.  O melhor de tudo é 

que fabricá-la é muito fácil, simples e divertido. 

Essa areia mágica deve seu nome às suas características. Trata-se de um objeto 

maleável que pode adotar diferentes formas. Também é possível fabricá-la em diferentes 

cores com a mesma técnica básica. 

 
1. Etapa  

 
Materiais: 

  Areia colorida 

 1 colher de Água 

 Sabão (ou detergente) 

  1 colher de Maisena 

Em primeiro lugar, escolha um recipiente grande e profundo para realizar a mistura inicial. 

Ali você terá que colocar toda a areia colorida e adicionar uma colher de maisena.  

É fundamental acrescentar de maneira correta esses ingredientes. 



Também é essencial evitar que os grãos da fécula de milho fiquem separados da areia. 

Em um recipiente diferente, acrescente uma colher de água com um pouco de detergente 

ou sabão. Misture até obter um líquido homogêneo. 

Em seguida, você deve acrescentar essa última preparação líquida (água com 

detergente) no recipiente que contém a mistura anterior formada pela areia e pela 

maisena. Misture corretamente com o intuito de obter uma massa úmida. 

Retire o conteúdo do recipiente para amassar de maneira uniforme toda a mistura 

fazendo uso das suas próprias mãos. 

Pois bem, uma vez que você conseguiu, uma massa semelhante à massinha, mas de 

corpo mais frágil, você já tem sua areia mágica pronta para começar a brincar com o seu 

filho. 

 

 
 

 

BOA ATIVIDADE!!!! 


