
Massinha Caseira

Receita:

• 2 copos de farinha de trigo

• 1/2 copo de sal

• 1 copo de água

• 1 colher de chá de óleo

• Corante alimentício

• Modo de fazer:

Em uma tigela grande, misture bem todos os ingredientes secos. Em seguida,
adicione a água aos poucos e amasse bem. Adicione o óleo e misture bem novamente.
Por fim, pingue algumas gotas do corante alimentício e amasse até a cor da
massinha se tornar homogênea. Guarde em um saco plástico ou um vidro bem
tampado.



Dicas:
1. MINHA MASSINHA FICOU GRUDENTA. O QUE FAÇO? Para a
massinha não ficar grudenta, você deve adicionar a farinha aos
poucos. Caso continuar grudando na mão, adicione mais farinha.
2. MINHA MASSINHA FICOU MOLE. O QUE FAÇO? Evite colocar
toda a água de uma vez. A água dever ser colocada aos poucos.
3. EM ALGUM MOMENTO É NECESSÁRIO COLOCAR A MASSINHA
NA GELADEIRA? Não.
4. COMO DAR COR A MASSINHA DE MODELAR? Recomendamos
utilizar corante alimentício para dar cor a massinha de modelar e
ser seguro para a criança.
5. POSSO USAR MAQUIAGEM PARA DAR COR À MASSINHA?
Como a massinha entrará em contato com a pela da criança, não é
recomendado.
6. POSSO USAR TINTA PARA DAR COR À MASSINHA? Como a
massinha entrará em contato com a pela da criança, não é
recomendado.
7. COMO GUARDAR A MASSINHA? Em um saco bem fechado.
8. QUANTO TEMPO DURA A MASSINHA? Em torno de 10 dias se
guardada adequadamente.



Garrafa Sensorial
Como fazer:

O principal material desta atividade é a garrafinha de plástico com tampa (um material resistente e ao mesmo tempo seguro para os bebês). O que irá dentro da 
garrafa depende dos materiais disponíveis em casa ou da criatividade de quem irá confeccionar, pois há muitas possibilidades. Algumas delas:

• Pedaços de tecido/barbante/cadarço coloridos;

• Botões coloridos;

• Grãos de feijão/milho;

• Brinquedos em miniatura;

• Água com corante alimentício e lantejoulas/glitter;

• Pompons coloridos;

• Pedaços de giz/giz de cera coloridos, etc.

É interessante confeccionar várias garrafinhas e variar os materiais, pois cada um deles irá representar estímulos distintos, por exemplo: os grãos de feijão são ótimos 
estímulos auditivos, o glitter e as lantejoulas são estímulos visuais. Além disso, pela curiosidade em explorar os itens na garrafa, o bebê irá manuseá-la, o que significa 
uma estimulação tátil.

Atenção: é preciso ter muito cuidado ao confeccionar este material, pois possui peças pequenas que podem ser engolidas caso o bebê consiga tirá-las da garrafa. 
Então feche muito bem! Se possível passe por dentro da tampa, cola de alta aderência ou cola quente. Ou passe fita adesiva em volta da tampa.



Tubos das cores
Para fazer os tubos, você precisará apenas de tubos que restam quando acabam os
rolos de papel higiênico ou de papel toalha ou, ainda, tubos de batatas fritas. Forre-
os com papel cartolina ou crepom das cores que escolher, ou pinte com tinta
guache. O ideal é ter pelo menos as cores primárias (amarelo, vermelho e azul),
mas se quiser e puder, faça a brincadeira com ainda mais cores.

Posicione verticalmente os tubos em uma estrutura rígida ou grude-os em uma
parede com fita dupla-face, mantendo-os a alguns centímetros do chão. Você
pode, também, criar caminhos na parede para que os objetos deslizem pelo
percurso. Providencie objetos das mesmas cores que os tubos: podem ser bolinhas
de massinha de modelar, bolinhas de plástico, brinquedos, tampas de garrafas,
desde que passem pelo diâmetro do tubo.

A atividade da criança será colocar o objeto na parte de cima do tubo de cor
correspondente e vê-lo cair pela parte de baixo – por isso, coloque um recipiente
grande abaixo de todos ou recipientes menores abaixo de cada um dos tubos.

Benefícios: Trabalha a distinção de cores, a manipulação grossa de objetos, as
noções de dentro e fora e de espera.


