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Sexta-feira 

Semana: 07 
Professora:  Fernanda Turma: jardim I A 

    

RECURSOS :  4 xícaras de farinha de trigo; 1- xícara de sal; 1- xícara e ½ de água; 1- colher de chá de óleo; gotas 
de corante alimentício . 
 
Objetivos da atividade - Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e 
necessidades em situações diversas. 
 

 
Fazer o próprio brinquedo tem um significado muito especial. A criança desenvolve importantes habilidades como 
atenção, memória, criatividade, pensamento lógico, vínculo com adulto. A brincadeira com massinha estimula os 
sentidos da visão e tato, trabalha a concentração, imaginação e desenvolve a coordenação motora da criança.  
 

 
Experiência: MASSINHA  
 
 

INGREDIENTES 

4 - XÍCARAS DE FARINHA DE TRIGO 

1-                   XÍCARA  DE SAL 
 

1-                            XÍCARA E ½ DE ÁGUA        
 

1-             COLHER DE CHÁ DE ÓLEO 
 
                          GOTAS DE CORANTE 
ALIMENTÍCIO 

 

COMO FAZER 
 

Numa tigela grande, misture todos os ingredientes 
secos. Devagar, acrescente a água, o óleo e o corante. 
Amasse bem até ficar boa para modelar. Guardar em 
saco plástico ou vidro tampado.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Um adulto fará as seguintes perguntas à criança e irá registrar na sequência o que ela responder. É o adulto que 
irá escrever, mas a criança que deve responder, certo?  
 
 A) SE A GENTE NÃO COLOCASSE ÁGUA, VIRARIA MASSINHA DO MESMO JEITO? COMO 
FICARIA?__________________________________  
 
____________________________________________________________________________________________
________________________  
 B) E SE A GENTE COLOCASSE MUITA ÁGUA? DARIA CERTO? COMO VOCÊ ACHA QUE 
FICARIA?____________________________________  
 
____________________________________________________________________________________________
_________________________  
 C) CHEIRE A MASSINHA DEPOIS DE PRONTA. QUE CHEIRO ELA TEM? VOCÊ GOSTA? VOCÊ TEM UMA 
SUGESTÃO DE COMO MODIFICAR O CHEIRO, CASO NÃO TE 
AGRADE?____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_________________________ 

HORA DE BRINCAR 

1- deixe a criança explorar a massinha livremente.  
 

 

2- com canudos, palitos, tampinhas de garrafa, vamos 
fazer uma construção.  

 
 

3- faça cobrinhas com a massinha e, depois, com a 
tesoura, vá recortando pequenos pedaços, podendo 
recortar com as mãos.  
 

 

4- com materiais diversos, como botões e palitos, 
vamos montar bichinhos. 
 
 

 
 
 
 

 


