
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

     ATIVIDADE:  ARGILA MÁGICA 

 

 Na nossa proposta de atividade de hoje iremos proporcionar para as 

crianças o desafio de criar sua própria argila mágica. Líquida ou sólida? A argila mágica é super fácil 

de fazer e é uma excelente brincadeira para despertar a curiosidade e a criatividade de nossas 

crianças. Além disso é um ótimo exercício de estimulação sensorial. 

MATERIAL NECESSÁRIO:  

• 1 Bacia grande; 

• 1 xícara de maisena; 

• ½ xícara de água. 

 Para fazer a argila mágica é muito fácil. Você só precisa de maisena e água. Então vamos lá? 

 Em um lugar espaçoso e tranquilo, disponibilize os materiais e permita que seu filho (a) realize 

o preparo da argila mágica. Auxilie-o a colocar uma xícara de amido de milho e meia xícara de água 

em um recipiente fundo. Caso queira colorir a massa é só adicionar corante ou suco em pó com a 

cor desejada, misturar e pronto. Uma vez bem misturados os ingredientes, deixe que ele mexa, 

explore livremente e se divirta vendo como a argila mágica fica dura e, ao mesmo tempo, pode 

escorrer entre seus dedos. Auxilie seu filho (a) a criar esculturas ou disponibilize brinquedos diversos 

para fazer moldes com a argila. Boa atividade! 

 Não esqueça de registrar este momento através de foto ou vídeo e nos enviar.  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: DATA: 14/09/2021 SEMANA: 26 

PROFESSORES: Leila, Rosangela, Sandra, Elisangela, Daniela, Lourdes e 
Maria José. 

TURMA: B2A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, sons, cores e formas 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

 ATIVIDADE: PINTURA DO SEU BICHINHO 

PREFERIDO 

 

 As crianças gostam muito de desenhar e pintar. Nessa faixa etária eles costumam ler 

através das imagens e figuras.  Elas realizam suas primeiras produções por meio dos 

rabiscos quando tentam desenhar e assim começam a descobrir as formas dos objetos, a 

escrita das letras e números. Esses movimentos de mão são essenciais para preparar a 

criança para a escrita. 

 Sabemos o quanto eles gostam de animais, então, após a atividade de adivinhação 

que fizeram no dia anterior, a sugestão é a pintura do animal que a criança mais gostar. O 

responsável irá desenhar ou imprimir (Folha de sulfite, cartolina, Kraft) um desenho do 

bichinho que a criança mais gosta, e deixando que ela escolha a cor de giz de cera, lápis de 

cor ou canetinha. Em seguida, peça para criança pintar do jeito dela.  

 Não esqueçam de nos enviar fotos ou vídeos das atividades. 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 14/09/2021 SEMANA: 26 

PROFESSORES: Carmem, Zeni, Adriana, Deise, Antônia, Fernanda e 
Cristiane 

TURMA: B2B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos  


