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                                                           Olá, Famílias! 
Vocês perceberam que iniciamos essa semana com a 

história do Gato Xadrez. 

A nossa atividade de hoje é um circuito do Gato Colorido.     

Era uma vez um Gato Colorido. Brincava com os amigos e 

era muito divertido... (história do Gato Xadrez)  

Sugerimos que coloque uma roupa xadrez ou colorida na 

criança e incentive- a aventurar-se no mini circuito com móveis 

da casa.  Auxilie a criança a enfrentar os desafios de subir e 

descer dos obstáculos, tais como: passar por baixo da mesa, 

você pode colocar tecidos coloridos para que ela descubra o 

que há do outro lado, superando medo, por exemplo. 

 Atravessar pontes de almofadas, passar por cima dos bancos, engatinhar pelo túnel 

das cadeiras. Coloque cor em cada etapa, usando peças de roupa, lençol ou toalha nas 

cores do gato.  

Essa brincadeira além de ser divertida estimula os movimentos, desenvolve a 

coordenação motora e o equilíbrio.                                                                                                       
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                                        Atividade: Massinha de modelar colorida 

    Vamos aprender a fazer a nossa própria massinha? 

Será muito divertido! Enquanto você e a criança 

preparam a massinha converse com seu pequeno 

sobre o que estão fazendo, diga para criança que 

vocês farão uma massinha de modelar e depois de 

pronta vocês poderão brincar com ela. Também 

converse com o pequeno sobre a escolha da cor que 

será usada para prepará-la. Se escolherem a cor vermelha por exemplo, pergunte a criança 

o que ela acha da cor, se é bonita? Se na cozinha tem algum objeto da mesma cor. 

A cor vermelha é apenas uma sugestão, vocês podem escolher outras cores caso 
desejem. Depois de pronta, conduza a brincadeira e modele a massinha junto com a 
criança, criem formas e utilizem esse instrumento de exploração sensorial com muita 
imaginação. 

Receita da Massinha de modelar colorida: 

4 xícaras (chá) de farinha de trigo 
1 xícara (chá) de sal  
1 e meia xícara (chá) de água 
1 colher (sopa) de óleo de soja ou outro óleo comestível 
Corantes comestíveis de cores variadas ou só em pó  
Modo de preparar: 
Para preparar a massinha de modelar caseira, basta misturar os ingredientes na ordem 
acima. Agora, mãos na massa! 

Registre esse momento com foto e vídeos e não se esqueça de nos enviar! Bom 
divertimento!                                        

 



 
  

 

 


