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TEMA: PEQUENO LEITOR  

ATIVIDADE:  AMASSANDO E TRANSFORMANDO O BOLINHO! 

Olá famílias, sejam todos bem-vindos! 

Vamos propor uma confecção do personagem da história apresentada essa semana o “Bolinho”, que aos 

poucos irá se transformar (releitura), usando a técnica da modelagem tão apreciada pelos pequenos. Além 

de divertir e prender sua atenção modelar estimula a motricidade fina, imaginação, criatividade e a 

produção de formas tridimensionais. 

 

1° Momento: Modelando o bolinho 

Materiais necessários: Para modelar precisará apenas: 

✓ um pedaço de massinha (que pode ser caseira) ou argila; 

✓  um palito de sorvete, que pode ser substituído por um graveto pequeno, palito de dente ou de 

churrasco sem ponta; 

 Solicitamos ao mediador da atividade convidar a criança a modelar o bolinho, fazendo a leitura seguindo a 

sequência abaixo de uma releitura sobre o final da história:  

➢ A Vovó fez um bolinho! (formar uma bolinha colocando a massinha em uma palma da mão enquanto 

a outra palma faz movimentos circulares por cima); 

➢ A raposa NHAC, comeu o bolinho! E o bolinho vira uma panqueca... (amassar a bolinha apertando a 

massinha pressionando-a nas palmas das mãos);  

➢ A panqueca vira uma cobrinha! (esfregar a bolinha amassada com as palmas das mãos ou dedos 

esticando-a); 

➢ A cobrinha sobe no nosso dedinho... (enrolar a cobrinha modelada no dedo); 

➢ Depois a cobrinha vira um caracol ... (enrolar a cobrinha em forma de círculo com a ponta dos dedos); 

➢ E o caracol vira um pirulito! (colocar o palito ou graveto no formato do caracol/círculo). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2° Momento: Brincando e criando personagens 

Agora que a criança já seguiu uma sequência ela pode explorar mais 

espontaneamente a massinha ou argila e modelar, usando sua 

criatividade outros personagens da história como por exemplo: vovô, 

vovó, lebre, lobo ou a raposa. Elogie sua produção!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gostaram da modelagem?  Façam um vídeo ou fotos destes momentos, relatem 

sobre a atividade e compartilhe conosco no grupo do WhatsApp de sua turma. 

Esperamos que se divirtam, até a próxima atividade! 

 

 

 

(EI02TS02) - Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, 

superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.  

(EI02CG05) – Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, 

entre outros. 

 

 


