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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 
 

Professora: Larissa Craco 

Sala: Berçário II - B 

Data: 09/10/2020  

Título da Atividade: “Massinha de modelar”! 

 

Objetivos de desenvolvimento: 

• Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

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

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

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

criar objetos tridimensionais. (EI02TS02) 

• Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, 

sentimentos e opiniões. (EI02EF01) 

 

Resumo 

“Brincar com massinha de modelar, além de ser uma ótima atividade para as crianças, 

permite que elas deem asas à imaginação e expressem seus sentimentos, além de 

beneficiar as crianças em vários aspectos, dentre eles: 

1. Concentração e criatividade; 

2. Coordenação motora fina; 

3. Comunicação: Expressão e emoção; 

4. Formas e cores. 
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Preparação 

Materiais: 

- Massinha de modelar; 

- Massinha de modelar caseira, receita:  

Material: 

4 xícaras de farinha de trigo 

1 xícara de sal 

1 e 1/2 xícara de água 

1 colher de chá de óleo 

 

Espaços: 

Escolha um espaço da casa que seja aconchegante e que a criança se sinta à vontade. 

 

Tempo sugerido: 

Aproximadamente 20 minutos, máximo. 

 

Registro da atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos para documentação e envie no grupo do WhatsApp 

de comunicação neste período de suspensão das aulas. 

  

Observe atentamente: 

A criança explora os benefícios da massinha de modelar? Gosta da sensação de brincar 

com a massinha, de sua textura e cor. A criança desenvolve suas habilidades manuais. 

Enquanto explora a massinha de modelar, a criança convida o adulto para brincar junto, 

e dialoga no decorrer da brincadeira. 

 

O que fazer durante a atividade? 

1. Para que seja realizada a atividade proposta de hoje, basta ter em casa o material 

escolhido (massinha de modelar), e oferecer à criança essa divertida brincadeira;  

2. Permita que ela explore todos os benefícios elencados acima; 
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3. Em não havendo em casa o material escolhido, o adulto deverá criar a massinha 

de modelar caseira, seguindo a seguinte receita:  

Material: 

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 Fazer: 

Em um recipiente grande (tigela), misturar todos os ingredientes e amassar bem 

até ficar homogênea e consistente.  

Para dar cor à massinha, utilize corante para alimento, acrescentando algumas 

gotas. 

 

    Alerta: Tenha cuidado para que a criança não ingira a massinha de modelar, o 

produto pode ser tóxico! 

 

Links importantes: 

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

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas; 

• Objetivos desta atividade de acordo com a BNCC – Base Nacional Comum 

Curricular, disponível em:  

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofin

al_site.pdf, a partir da pag.44. 

 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
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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 

 


