
 

ESCOLA MUNICIPAL PALMIRA ANTÔNIO PEREIRA. 

NOME DO ALUNO: DATA 23/10/2020 SEMANA: 08 

PROFESSOR: Adriana, Luciana, Selma e Silvana. TURMA: 
Maternal 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação. 
Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02EF01)  

Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos 

e opiniões. 

(EI02ET01)  

Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades 

dos objetos (textura, massa, tamanho). 

 
Atividade: Planeta das experiências: Eu e minha massinha de modelar. 
 
Faixa Etária: 3 e 4 anos. 
 

Recursos: Farinha de trigo, corante ou tinta guache, sal, óleo, agua. 

Vídeo: massinha de modelar caseira. 

https://www.youtube.com/watch?v=5Y9fou9hnVI 

 

Estratégias / Contribuições Didáticas:  

  
Brincar com massinha de modelar é uma atividade completa para crianças 
pequenas. Além de muito divertida, a brincadeira traz inúmeros benefícios 
importantes, como desenvolver a coordenação motora, trabalhar a 
concentração, exercitar os músculos, estimular a criatividade.  
Através da massa de modelar a criança usa a imaginação, cria e materializa os 
pensamentos que têm na sua mente. É uma atividade que contribui com muitos 
benefícios à fantasia das crianças. 
 

Atividade: Eu e minha massinha de modelar. 

Vamos fazer nossa própria massinha de modelar.  

https://www.youtube.com/watch?v=5Y9fou9hnVI


 
Massinha de modelar caseira. 

Ingredientes: 

 • 2 copos de farinha de trigo.  

 • 1/2 (meio) copo de sal. 

 • 1 copo de água. 

 • 1 colher de sopa de óleo. 

 • corante (anilina) para colorir ou 

tinta guache.  

Como fazer:  

Misture os ingredientes secos primeiro, depois vá acrescentando a água aos 

poucos, mexendo sempre. Por último acrescente o óleo, se necessário, 

coloque mais farinha até chegar ao ponto de desgrudar das mãos. Divida a 

massa e coloque o corante nas cores desejadas.  

Para maior duração, coloque-as em saquinhos plásticos ou plástico filme. 

Assista o Vídeo que te ensina a fazer a massinha. 

Vídeo: massinha de modelar caseira. 

https://www.youtube.com/watch?v=5Y9fou9hnVI 

Aproveite a atividade!!! 

 

Referências: 

https://www.google.com/search?q=porque+brincar+com+massinha+de+modela 

https://br.guiainfantil.com/blog/cultura-e-lazer/artes/massinha-de-modelar-mais-

concentracao-e-criatividade-para-as-criancas/ 

BNCC 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5Y9fou9hnVI
https://br.guiainfantil.com/blog/cultura-e-lazer/artes/massinha-de-modelar-mais-concentracao-e-criatividade-para-as-criancas/
https://br.guiainfantil.com/blog/cultura-e-lazer/artes/massinha-de-modelar-mais-concentracao-e-criatividade-para-as-criancas/

