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Horas trabalhada na Plataforma e WhatsApp – 15h. 

Sugestão de atividades para:   24/08/2020 até   28/08/2020 

 

TURMA DO BERÇÁRIO I - (MATUTINO/VESPERTINO) 

FIQUEM EM CASA... DIVIRTA-SE EM FAMÍLIA, APROVEITE SEU TEMPO JUNTOS E BRINQUEM!  
CORONAVÍRUS NÃO É FÉRIAS! 

Sugestão de experiência da semana: 

♥  Nesta semana iremos aprender a fazer uma massinha de modelar de forma bem prática. 

 

        Pegue os ingredientes e peça ajuda da criança para 

transformar farinha, óleo e água em massinha de modelar.  

        Este é um momento de manipulação de materiais pela 

criança e não apenas de observação do que o adulto é capaz 

de fazer. Durante a execução da receita comente com a 

criança o que está sendo feito os ingredientes que estão 

sendo ocupado no preparo da massinha. 

        Após deixe que a criança manipule a massa se 

expressando livremente, porém sempre com o olhar atento 

de um adulto por perto. 

 

Receita da massinha de modelar:  

Ingredientes: 

                        1 xícara de farinha de trigo                

                        1 xícara de sal 

                        1 colher de chá de óleo de cozinha                        

                        1 xícara de água 

                        Corante para alimentos ou suco em pó 

 

Modo de fazer: 

1- misture o sal, a farinha e o óleo e mexa. 

2 – adicione o corante na água e mexa após vá colocando a água aos poucos até alcançar a 

textura que precisa. 

4- amasse até misturar a anilina à massa. 

 

Prontinho, agora é só brincar! 

 
OBSERVAÇÃO: Solicitamos que compartilhem as fotos das crianças realizando as experiências destes 

momentos no grupo do WhatsApp da turma, ficaríamos encantadas em vê-los desenvolvendo-as.  
 

Com muito amor, carinho e saudades mandamos vários beijinhos virtuais!!! 

Uma ótima diversão a todos!!! 
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