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Material:  

 Folhas secas; 

 Sementes secas de abacate ou manga; 

 Pinhas; 

 Bucha vegetal; 

 Galhos de árvore sem pontas e sem lascas; 

 Cestinhos ou outros potinhos; 

 Prancheta da experimentação pag. 41. 

 Cola natural ou a que a criança usa na escola. 

 Tubos de diferentes materiais, diâmetros e comprimentos (canos, rolo de papel 

toalha e rolo de papel higiênico). 

  

Observações mais detalhadas 
mostram que o brincar tem sua 
própria lógica interna.  
(Goldschmied, Jackson, 2006, p. 
152).  



Organização dos espaços 

Organize um espaço na varanda ou gramado, disponibilize os tubos no chão com 

alguns elementos da natureza, e coloque alguns dentro dos potes para que a criança 

possa explorar, deixando-as colocar e tirar, espiar pelo vão do tubo e fazê-lo rolar. Deixe 

que a criança faça isso sozinha.  

O espaço para realizar essa atividade deve estar tranquilo e sem outros brinquedos 

que possam distrair a criança.    

Na prancheta de experimentação página 41, deixe a criança colar as folhas, galhos 

pequenos e outros elementos da natureza secos e limpos. 

Documente por meio de fotos a interação da criança com o espaço e os objetos.  

Receita de cola natural 

Ingredientes: 

 2 colheres de sopa de farinha de trigo; 

 1 colher de sopa de vinagre branco; 

 2 xícaras de água. 

Modo de preparo 

Para começar, você precisará de uma panela para ferver 1 xícara de água, guardando ½ 

xícara para um processo que ocorrerá depois. 

Enquanto a água ferve, coloque as duas colheres de trigo na ½ xícara de água que restou 

e misture bem. 

Diminua o fogo e junte a mistura de farinha e água na panela de uma vez só. Agora, vá 

mexendo a mistura por aproximadamente dez minutos. A ideia é que se forme algo 

pastoso, como o mingau. 

Ao desligar o fogo, acrescente a colher de vinagre branco. Esse ingrediente tem uma 

função antifúngica, que conserva a cola. 

Depois de esfriar, armazene em um pote para utilizar e guarde na geladeira. 

 

 



 

FARINHAS E UTENSÍLIOS 
Que tal organizar um espaço com várias bacias ou uma grande caixa com farinha (de 
trigo, rosca ou milho) e utensílios como potes menores, peneiras, funis e colheres? 

   
O que você vai precisar? 

 Um espaço previamente preparado, tranquilo e que possibilite a exploração da 
criança, de preferência sem outras distrações. 

 Bacias ou uma caixa/bandeja plástica. 
 Funis, peneiras, colheres, conchas, escumadeiras, copos de plástico ou acrílico (não 
pode ser copo descartável, porque oferece riscos a criança), potes diversos 
(embalagens higienizadas e sem rótulos de iogurte, sorvete, margarina, maionese, 
entre outros). 

 Corante (pode ser corante alimentício, suco em pó, colorau, terra) 
 Pranchetas de Experimentação, página 43. 
 

Agora vamos brincar? 

Primeiramente organize um espaço em sua casa para a brincadeira, coloque a farinha em 
diferentes recipientes e deixe os utensílios à vista da criança. Para a brincadeira com o 
grude de farinha, é interessante forrar o espaço que será utilizado. A criança terá a 
oportunidade de perceber a materialidade da farinha - textura, peso, cheiro, temperatura, 
cor- e experimentar diferentes ações investigativas. Proponha ainda a experimentação da 
farinha com água e corante, criando grudes coloridos. 
 
Não é necessário apresentar os objetos para a criança ou ensiná-las a manusear. 
Observe e registre com fotos ou vídeo a interação da criança: O que faz com a farinha? 
Explora os utensílios combinando com a farinha? Percebe que a farinha escoa pelo funil 
ou peneira? Enche outros potes? Apresentou resistência para explorar a farinha? Como 
são as expressões, os gestos, os movimentos, as falas? 
Posteriormente proponha que a criança misture o trigo ou farinha com água tingida (com 
os corantes citados acima). Deixe a criança colocar e misturar os ingredientes, quando os 
grudes estiverem prontos, proponha que ela crie marcas na prancheta usando os 
dedinhos melecados. 
 
 
 

 



 
PRANCHETAS DE EXRIMENTAÇÃO: 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESSA É A PÁGINA DO LIVRO PARA A ATIVIDADE, ONDE 
A CRIANÇA DEVERÁ FAZER MARQUINHAS COM OS 

DEDOS MELECADOS COM GRUDE DE FARINHA. 


