
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL OLIVIA MARQUES PETRILLI 

NOME DO ALUNO: DATA 21/10/2020 SEMANA: 8 

PROFESSOR: Danielle, Elisangela, Gilmara, Inis, Janaina, Maria 
Conceição, Meire, Patrícia e Zilda   

TURMA: Bll 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: “ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E 

TRANSFORMAÇÕES” 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02ET01) EXPLORAR E DESCREVER 

SEMELHANÇAS E DIFERENÇAS ENTRE AS CARACTERÍSTICAS E PROPRIEDADES 

DOS OBJETOS (TEXTURA, MASSA, TAMANHO). 

BERÇARIO II 
QUARTA-FEIRA 

TEMA: PLANETA DAS EXPERIÊNCIAS 

 

TATO 

A nossa mão tem uma função muito importante, com elas nós podemos pegar as coisas, 

fazer carinho no papai e na mamãe, e principalmente sentir texturas variadas. Através da 

brincadeira a criança adentra no mundo da imaginação e explora novas habilidades 

corporais como a coordenação motora fina, além de desenvolver a criatividade, oralidade, 

concentração, percepção visual e o estímulo matemático. 

 

VAMOS BOTAR A MÃO NA MASSA, OU MELHOR NA MASSINHA? 

A atividade que vamos fazer é bem simples 

e muito gostosa. O adulto organizará um 

espaço tranquilo e junto com a criança 

terão a experiencia de fazer a sua própria 

massinha caseira utilizando 4 materiais, 

que são: óleo de cozinha, água, farinha de 

trigo e vinagre. A receita é bem fácil e não 

tem perigo se a criança colocar na boca. 

Enquanto a criança tem essa experiência 

coloque para ela ouvir a música Patati e 

Patata -os sentidos. 



 

 

OBJETIVO: Nessa atividade queremos que a criança aprenda e descubra novas maneiras 

de brincar e expressar-se por meio da criatividade explorando o material que foi 

confeccionado. 

Então vamos fazer?  

MATERIAIS: RECEITA: 

2 copos de farinha de trigo; 

½ copo de água 

2 dedos de óleo 

2 dedos de vinagre 

PREPARO: Misture tudo até ficar uma massa firme e lisa, se a massa ficar mole acrescente 

mais um pouco de farinha até dar ponto e depois é só brincar. 

 

Segue o link com os vídeos que auxiliarão no processo da atividade, incluindo o vídeo 

com a receita passo a passo de como confeccionar. 

 

https://youtu.be/NaTcJL2bMPs -Patati e Patatá -os sentidos 
https://youtu.be/s2mNDE9hf4I receita da massinha passo a passo.  

https://youtu.be/NaTcJL2bMPs
https://youtu.be/s2mNDE9hf4I

