
 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES  

19/03/2020 

Srs. Pais e/ou responsáveis, 

Fique atento às orientações do nosso roteiro de atividades escolares e 

estudos para que, a partir do mesmo, possam acompanhar as propostas 

pedagógicas que deverão ser realizadas nesses dias. 

Bons estudos! 

GRUPO 2 

Quinta-feira (19/03) 

• Construção de massinha: Fazer massinha com a criança (misturar farinha de trigo, um pouco de 

sal, água e óleo), depois brincar de fazer bolinhas, cobrinhas... 

Para fazer a sua massinha você vai precisar de: 

• 1/2 xícara de sal 

• 2 xícaras de farinha de trigo 

• 1 xícara de água 

• 2 colheres de sopa de óleo 

• Corante alimentício 

Como preparar a massa para modelar 

A receita de massa de modelar é muito fácil e legal de fazer. Em uma vasilha grande misture a farinha e 

o sal em seguida adicione a água e o óleo. Misture até que todo o conteúdo forme uma massa 

homogênea. Se ficar muito mole você pode adicionar mais farinha, e se ainda estiver seca e quebradiça 

adicione mais água. 

O último ingrediente é o corante, você pode usar um corante natural como o colorau. A quantidade de 

colorau que você colocar é que vai dar o tom mais avermelhado ou mais alaranjado da massinha. Você 

pode fazer uma massinha branca sem adicionar nenhum corante. Você também pode fazer massinhas 

roxas e vermelhas utilizando sucos em pó de uva e frutas vermelhas. 

O bom é que todas essas receitas são comestíveis, então você não precisa se preocupar se seu filho 

colocar a massinha na boca ou até mesmo engolir uns pedacinhos. Se você usar suco em pó ou corantes 

alimentícios de outras cores certifique-se de que o seu filho não tem alergia a alguns destes corantes. 



Depois de feita, a massa de modelar pode ser conservada na geladeira em um pote fechado durante 

muito tempo. Outra vantagem da massa de modelar caseira é que ela não adere à mão e tem um cheiro 

agradável. Caso seu filho já tenha passado da fase de colocar todos os objetos na boca, vocês podem 

explorar juntos a composição da massa de modelar adicionando novos ingredientes a receita que farão 

uma massinha toda especial. Você pode colocar glitter na mistura, essências para dar um novo 

cheirinho, e até mesmo cremes corporais que são cheirosos e darão uma nova textura para a mistura. 

Dicas de brincadeiras para fazer com a massinha. 

Esse é o tipo de brincadeira que não precisa de muitos recursos ou planejamentos, só em manusear a 

massa seu filho pode ficar entretido por horas a fio. Mas você pode propor atividades diferentes para 

eles. Inserindo alguns objetos com texturas diferentes você pode pedir que eles “imprimam” a textura na 

massinha, pressionando-a sobre o material. Manuseando a massa de modelar, seus filhos podem 

descobrir diferentes formas de manipulá-la. 

Eles também podem usar palitos, forminhas e tampas de garrafa pet para cortar, furar, riscar e desenhar 

sobre a massa. Com os mesmos objetos, eles podem construir bonecos, usando simples palitos como 

braços e pernas, e, quem sabe, rabos e caudas! Com diferentes opções de cores e objetos seus filhos 

podem criar um mundo novo com sua massa para modelar, e caso ela fique muito suja vocês podem 

começar tudo de novo!  

 

• Aquarela: Mostrar para a criança algumas cores, ressaltando a cor azul. Pedir que procure 

objetos da cor azul. Apresentar a música Aquarela de Toquinho em desenho animado 

(https://www.youtube.com/watch?v=PT3azbKHJZU) depois convidá-la a realizar uma pintura 

utilizando tintas de cores variadas, sempre ressaltando a cor azul (caso não tenha tinta realizar 

com hidrocor).  

• Psicomotricidade: Colocar caixa de ovos no chão para que a criança ande sentindo a textura em 

seus pés e se equilibrando (caso não tenha caixa de ovos, utilizar outros objetos que façam efeito 

similar). 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PT3azbKHJZU

