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Queridas crianças e familiares, tudo bem? Esta semana vamos fazer várias 

atividades divertidas sobre identidade e corpo; espero que gostem muito de 

aprender brincando. 

Atividade: Sou assim 

Depois de terem aprendido na atividade anterior que temos um nome. Nesta 

atividade vamos aprender que temos um corpo e as partes desse corpo. 

Peço que assistam ao vídeo bem animado, enviaremos o link. 

Segue o link: https://www.youtube.com/watch?v=ats92ObeAJo 

Nesta atividade estaremos utilizando massinha de modelar caseira, que já 

foram feitas em outras atividades, estaremos enviada a receita. 

Depois de preparar a massinha deixe a sua criança explorar, apertando 

amassando, mexendo e sentindo a textura dos ingredientes. 

Com essa massinha, vamos fazer um boneco e nele ir colocando as partes do 

corpo, faça juntamente com sua criança uma bolinha que será na cabeça e 

assim fazendo com as outras partes do corpo, mostrando a sua criança que 

temos pernas, braços, orelhas, pés, boca, olhos e nariz, explicando que somos 

assim. 

Quando fizerem a cabeça peça a sua criança que ponha a mão na cabeça ou 

você pais ou responsável coloque a sua mão na cabeça da sua criança 

dizendo essa “é sua cabeça" e fazer isso com todas as partes do corpo e 

completar o boneco de massinha. Divirta com a sua criança. Não esqueça de 

mandar as fotos dessa atividade. 
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RECEITA DE MASSINHA DE MODELAR 

CASEIRA  

 

 
 

 

Brincadeira boa é aquela que já começa animada nos “preparativos” da 

brincadeira. Toda criança adora brincar de massa de modelar, imagina se 

elas mesmas fizerem a massinha? Tenho certeza de que a brincadeira ficará 

ainda mais divertida, não acha? Vamos a receita: 

 

Material 

4 xícaras de farinha de trigo 

1 xícara de açúcar 

1 xícara de sal 

1 e 1/2 xícara de água 

1 colher de chá de óleo 

Corantes alimentícios (de sua preferência) 

 

Modo de Fazer 

Numa tigela grande, misturar todos os ingredientes e amassar bem até ficar 

boa para modelar. Guardar em saco plástico ou vidro bem tampado. Essa 

massinha é muito usada em animações de festa infantil que os animadores 

fazem a massinha na hora com as crianças e elas adoram. Para dar cor a 

massinha, compre corante para alimento e pingue algumas gotas. 
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       Segue um modelo de como ficará a nossa atividade. 
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