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TEMA: ESQUEMA CORPORAL   

 

ATIVIDADE: FAZENDO O PEDRINHO COM MASSA DE MODELAR. 

Olá família! 

Vamos fazer o Pedrinho com massa de modelar, explorando a coordenação motora e atenção que são 

essenciais ao desenvolvimento cognitivo! 

 

 

 

 

 

1° Momento: Convidamos os responsáveis para conversar com a criança relembrando a história “Pedrinho, 

cadê você? E se necessário podem assistir ao vídeo novamente neste link: https://youtu.be/NrS7jsPB-DE  

 

2° Momento: O adulto juntamente com a criança irá observar algumas imagens da história do “Pedrinho, 

cadê você?” Vá relatando tudo que acontece na história. Em seguida ofereça massa de modelar ou argila, e 

peça para ela modelar o Pedrinho, deixe a criança manusear o material, usando a criatividade e imaginação 

dela. Questione o que ela está modelando, faça perguntas como:  

- Onde está o Pedrinho?  

- Peça para a criança apontar onde está a cabeça do Pedrinho? 

- Quem estava chamando o Pedrinho? 

- Qual a cor das roupas e dos sapatos dele?  

- E a cor dos cabelos? 

Faça elogios, estimule, assim ela irá valorizar sua própria produção.  

 

 

Se possível, nós professoras pedimos para que nos enviem fotos deste momento no grupo de WhatsApp 

de sua turma, para que possamos ver as lindas produções que as crianças irão fazer.  

 

Se você não tema massinha de modelar em casa, pode produzir a sua, conforme a receita abaixo: 

https://youtu.be/NrS7jsPB-DE


 
Ingredientes 

 1 xícara (chá) de farinha de trigo 
 ¼ xícara (chá) de sal 
 1 colher (chá) de óleo 
 1 pacotinho de suco em pó (cor desejada para a massinha) 
 ⅔ xícara (chá) de água 

  
Como fazer 

 Em um recipiente coloque os ingredientes secos, menos o suco em pó, e reserve; 
 Leve a água para ferver, e assim que ferver adicione o óleo junto da água; 
 Vá despejando a água com óleo fervido sobre a mistura de ingredientes secos; 
 Misture bem e depois adicione o suco em pó para dar cor à massinha de modelar. 

  


