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SEGMENTO: Educação Infantil  

ATIVIDADE: MASSA DE MODELAR CASEIRA  

OBJETIVO ESPECÍFICO: Criar formas, objetos, animais, cenários. 

HABILIDADES TRABALHADAS: Estimular a criatividade, destreza manual, a 

força, a integração bimanual, os movimentos dissociados dos dedos, a 

sensibilidade tátil, a atenção, a linguagem e a interação social. Desenvolve 

habilidades motoras finas, os sentidos, fortalece a musculatura e promove a 

identificação de cores;  

RECURSOS UTILIZADOS: 02 xícaras de farinha de trigo; ½ xícara de sal; 1 

xícara de água; 1 colher de óleo; ½ colher de vinagre; corantes comestíveis ou 

suco em pó.  

Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade: Coloque 

todos os ingredientes (menos o corante) em uma vasilha e misture com as 

mãos até que a massa fique homogênea. A criança pode ajudar amassando 

junto. Separe a massa conforme a quantidade de cores que pretende fazer. Em 

cada parte, coloque uma cor de corante, e para conseguir a cor desejada, 

amasse novamente até incorporar o corante a massa. Se a massa ficar mole, 

acrescente um pouco mais de farinha; se ficar dura, pingue um pouquinho de 

água. Após a confecção da massa, a criança poderá soltar a imaginação, 

criando esculturas de várias formas e cores. Pode incrementar a brincadeira 

deixando a disposição palitos, canudos, pratinhos, potes de iogurtes, etc. 
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, sons cores e formas.  
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SEGMENTO: Educação Infantil  

ATIVIDADE: PINTURA COM GELO  

OBJETIVO ESPECÍFICO: Experimentar diferentes sensações ao pintar com os cubos 

de gelo coloridos.  

HABILIDADES TRABALHADAS: Estimulação sensorial, com experiências táteis e 

visuais; Estimular a criatividade, pois pintar com diferentes elementos estimula a 

imaginação; Possibilitar a observação da passagem de sólido para o líquido, com o 

derretimento do gelo, além de diferentes texturas e temperaturas.  

RECURSOS UTILIZADOS: Tinta guache, anilina comestível ou pó de gelatina; 

Forminhas de gelo; Papel em branco. Palitos de sorvetes.  

Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade: Numa forma de 

gelo, coloque tinta guache, anilina comestível, ou mesmo pó de gelatina, de cores 

diferentes. Acrescente um pouco de água. Misture delicadamente cada cubinho. Se for 

colocar palitos de sorvete, deixe no congelador por 40 minutos, retire e coloque os 

palitos, um em cada cubo. Após coloca-los, deixe congelar completamente. Desinforme 

os cubos e pronto. Ofereça a criança, para que a mesma comece a pintura. Pode-se 

forrar o chão com sacos plásticos cortados. 
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