
 

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE “JOSÉ MARTINS DE BARROS” 
Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00 

Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP 
 

Utilidade Pública Lei Municipal nº 935 – 25/10/1973 – Lei Estadual nº 1826 – 07/11/1978 – Lei Federal nº 91.108 – 12/03/1985 

_________________________________________________________________________________________________________ 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Professora: Laura Paula Meireles do Nascimento  

Turma: Maternal II A                        Data: 06/10/2020  

Título da Atividade 02:  Esculturas de Massinha de Modelar  

                        

Objetivos de Desenvolvimento: 

• Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de 

modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos 

tridimensionais. (EI02TS02); 

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

temperatura). (EI01ET01); 

• Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. (EI02CG05);  

 

Resumo:  

A massinha de modelar é recurso simples e com grande importância de ser oferecido e 

explorado na fase inicial da alfabetização das crianças, As crianças podem explorar a 

massinha de forma livre, podendo também enriquecer esta atividade com palitos de picolé, 

forminhas, tesouras (sem ponta) e até mesmo, potinhos, panelinhas, forminhas de brigadeiro, 

entre outras peças e brinquedos. 

Grande parte das crianças gostam de brincar de massinha. Agora imagina as próprias crianças 

preparando? Quanta autonomia e desenvolvimento! Tenho certeza que será uma grande 

diversão. 

 

Preparação:  

Em um recipiente misture todos os ingredientes e amasse bem até ficar boa para modelar. 

Deixo aqui uma observação para caso ocorra de a massa ficar grudenta, acrescente aos 

poucos mais farinha de trigo para que possa dar o ponto da massinha. 

Materiais: 
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Ingredientes: 

2 copos de farinha de trigo                  

1/2 Copo de água 

2 dedos de óleo de cozinha 

2 dedos de vinagre 

Corante alimentício 

 

Espaços: 

Em uma superfície lisa organize recipientes com os ingredientes dispostos em cima da mesa e 

uma caixa ou cesto com utensílios (palitos de sorvete, potinhos, colheres), para distribuir às 

crianças durante a atividade, caso desejem.  

 

Tempo Sugerido: Aproximadamente 40 minutos. 

 

Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos ou atividades para documentação e envie para a tia Laura 

no nosso grupo do WhatsApp. Este material servirá para a garantia do acompanhamento 

pedagógico. 

 

Observe Atentamente:  

Como as crianças reagem às descobertas em relação aos materiais e objetos (cheiro, cor, 

sabor, textura)? Que descobertas fazem durante a mistura (misturam com as mãos e sentem o 

seco misturando com o molhado, observam a cor diferente, levam os ingredientes à boca, 

pedem para lavar as mãos etc.)? Como ocorre a exploração da massa depois de pronta 

(manuseiam livremente, brincam de amassar, usam dedos para furar, dão forma à massa, 

fazem bolinhas ou minhocas etc.)? 

 

O que fazer durante?   

Ajude a crianças se organizar na mesa, apresente a proposta dizendo que irão fazer massinha 

caseira para brincar, converse com a criança perguntando o nome de cada ingrediente já 

separado nos potinhos. Valide suas respostas e complemente com o que for necessário. 

Permita que experimentem com as mãos e sintam o cheiro. Pegue um recipiente grande e 

solicite a ajuda da família para misturar os ingredientes. 
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Links importantes: 

Site da associação Beneficente “José Martins de Barros” Atividades Remotas disponível em: 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/maternal-ii-a-prof-laura 

Site da Base Nacional Comum curricular: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

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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