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Campos de Experiência: Espaço, tempo, quantidade, relações e transformações. 

 

Atividade: Doces Encantados (Brincando com massinha). 

Na primeira infância é importante que as crianças experimentem o contato com materiais de 

diversas texturas (macios, ásperos, sólidos, líquidos...) para que assim aconteça a estimulação 

sensorial. 

Nessa atividade, oferecemos o brincar de massinha como um estímulo ao tato de forma lúdica. 

A receita de massinha caseira dura por muito tempo, propiciando assim uma oportunidade de ser 

reutilizada para novas brincadeiras. 

 

Materiais Necessários: Receita de Massinha Caseira. 

Ingredientes: 1 xícara de sal, 4 xícaras de farinha de trigo,1 xícara e meia de água, 3 colheres de 

sopa de óleo e corante alimentício ou suco em pó. 

Modo de fazer: Em uma vasilha grande misture a farinha de trigo e o sal. Em seguida, adicione a 

água e o óleo. Misture a massinha de modelar caseira até que todo o conteúdo forme uma massa 

homogênea. Se ficar muito mole você pode adicionar mais farinha, e se ainda estiver seca e 

quebradiça adicione mais água. O último ingrediente é o corante, você pode usar corantes 

alimentícios como o colorau. A quantidade de colorau que você colocar é que vai dar o tom mais 

avermelhado ou mais alaranjado da massinha. Você pode fazer uma massinha branca sem 

adicionar nenhum corante. Depois de feita, a massa de modelar pode ser conservada na 

geladeira em um pote fechado durante muito tempo. 

Como fazer a atividade: Ao fazer a receita de massinha, se possível, permita que a criança 

acompanhe o momento para que ela observe as texturas diferentes dos ingredientes. 

Após a massinha estar pronta, em uma superfície plana e adequada, forrada por papel ou toalha, 

faça com seu pequeno (a) os doces que fazem parte da casa da bruxa como na história de “João 

e Maria” (pirulitos, balas, bolos). 

Estimule os sentidos da criança permitindo que ela manipule a massinha, a criatividade e a 

oralidade ao nomear os doces que vocês produziram juntos.  

Link da história: https://www.youtube.com/watch?v=9qFmGOmmI-4 

https://www.youtube.com/watch?v=9qFmGOmmI-4


 
 

 

Imagens disponíveis em:https://www.soumae.org/wp-content/uploads/2019/01/receita-

massinha-de-modelar-caseira-e1548894419723.jpg e 

http://dicaspaisefilhos.com.br/diversao/brincadeiras/receita-de-massinha-de-modelar-

caseira/ 
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