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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I - A                    Data: 11/03/2021 (quinta-feira) 

Título da Atividade 08: Brincando de modelar! 

 

Objetivos específicos: 

● Reconhecer o seu corpo e expressar suas sensações em momentos de alimentação, 

higiene, brincadeira e descanso (EI01EO05); 

● Explorar e descobrir as propriedades de objetos de materiais (odor, cor, sabor, 

temperatura) (EI01ET01). 

 

Proposta pedagógica:   

As brincadeiras com massinha permitem estimular o tato das crianças. São descobertas 

novas formas (criadas pela própria criança), cores, possibilidades, diferentes texturas e 

movimentos. Além disso, a coordenação motora fina, criatividade e observação também 

são desenvolvidos com o uso da massinha, pois a possibilidade de novas formas e as 

cores também levam as crianças à curiosidade em fazer perguntas e formular conceitos. 

 

Materiais: 

- Massinha de modelar pronta ou caseira. 

 

Sugestão para as famílias: 

O adulto responsável pela atividade deverá apresentar para a criança a massinha de 

modelar, permitindo que ela explore esse material, para sentir sua textura e temperatura. 

No caso da massinha caseira, o adulto mediador poderá envolver a criança durante todo 

o processo, desde o preparo até a brincadeira com a massinha. Deixando-a que explore 

as texturas e possibilidades de mistura à medida que as transformações com os 

elementos secos e líquidos acontecem.  

 É válido nomear os ingredientes e as ações envolvidas, convidando o pequeno a 

explorar junto e observar suas ações e reações. Por exemplo: A criança poderá manusear 
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a farinha seca e observar as mãos brancas; depois, misturá-la com a água e sentir a 

transformação com as mãos. Durante a brincadeira, é importante continuar o processo 

de mexer, amassar, repartir e juntar (bolinhas, cobrinhas etc.). Ou seja, que o adulto 

continue sendo parceiro nas descobertas por meio do manuseio.  

 

Receita de massinha caseira: 

Ingredientes: 

- 4 xícaras de farinha de trigo; 

- 1 xícara de sal; 

- 1 e 1/2 xícara de água; 

- 1 colher de chá de óleo. 

 

 

Modo de preparo: 

Em um recipiente. misture todos os 

ingredientes e amasse bem até ficar 

homogênea e consistente.  

Caso queira uma massinha colorida é 

só utilizar corante alimentício ou até 

mesmo suquinho. 

 

Registro da atividade: 

Registrar em fotografias e vídeos a realização da atividade para a documentação e 

enviar no nosso grupo do WhatsApp. Este material servirá como garantia do 

acompanhamento pedagógico. 

 

Links: 

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros” disponível em: 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/bercario-ii-a-e-b-2021. 

Objetivos Contidos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) disponível em: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil. 

 

  

Atenção!!!   

E não se esqueça dos hábitos de higiene neste período de Corona Vírus! 

 

 

Se puder 

fique em 

casa 

Lave bem 

as mãos 

 

 Evite lugares 

com muitas 

pessoas 
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