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ATIVIDADE: Colagem 

 
ESTRATÉGIA: 
A nossa atividade de hoje será uma colagem com a forma geométrica "Quadrado". 
O adulto irá recortar o papel que tiver em casa no formato de um quadrado e auxiliar a 
criança a colar em uma folha sulfite ou outro recurso que tiver.  
Lembre-se sempre de estimular a oralidade e o reconhecimento da figura falando: “Olha o 
quadrado”... 
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Flores com massa de modelar 

Com auxílio de um adulto, a criança irá manusear a massa de modelar, criando 
diferentes tipos de flores. Caso não tenha a massinha industrializada em casa a criança 
poderá utilizar a caseira para confeccionar variadas flores, manuseando e criando conforme 
sua vontade. 

Essa atividade tem por objetivo estimular a criatividade, manifestar cuidados com as 
plantas, criando possibilidades de divertidas composições e desenvolver a coordenação 
motora. 

Receita da massinha de modelar: 
Ingredientes:  
2 copos de farinha de trigo 
1/2 (meio) copo de sal 
1 copo de água 
1 colher de sopa de óleo 
Corante comestível de diversas cores 
Como fazer: 
Misture os ingredientes secos primeiro, depois vá 
acrescentando a água aos poucos, mexendo 
sempre. Por último acrescente o óleo, se 
necessário, coloque mais farinha até chegar ao 
ponto de desgrudar das mãos. Divida a massa e 
coloque o corante nas cores desejadas. Para 
maior duração, coloque-as em saquinhos 
plásticos ou plástico filme. 
Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=5Y9fou9hnVI 
 

 

Observação: Não esqueçam de compartilhar conosco por meio de foto, vídeo ou relatando 
como foi o momento da atividade. 

 
 


