APRENDER JUNTOS
PROFESSORES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS E DIRETORES

EXPLORAR E CRIAR

Experiência criativa

0 a 3 anos
As famílias foram convidadas a apreciar um vídeo
e a observar uma criança brincando com massinha.
VEJA O CARD E ASSISTA AO VÍDEO.
Para oferecer esse entretenimento em casa, as famílias podem
fazer alguns questionamentos, como:
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QUE TIPO DE MATERIAL É ADEQUADO OFERECER?
A exploração de materiais permite grandes
descobertas para as crianças que conhecem o mundo
prioritariamente pelos sentidos e pelo movimento.
Podem ser materiais secos, como terra ou pó de café,
que se transformam ao serem misturados aos líquidos,
assim como tintas – principalmente as naturais. As
massas encantam justamente pela possibilidade de
transformação, pois não têm a rigidez da madeira, do
metal ou de um plástico duro.
POR QUANTO TEMPO A CRIANÇA DEVE BRINCAR
COM ESSES MATERIAIS?
Para a criança, manusear uma massinha é uma forma de
brincar e se expressar. Ela vive uma experiência a partir
do momento em que pode se apropriar do material, criar
suas hipóteses, pesquisar e sentir. É importante que a
criança possa ir e vir, brincar, parar e retornar. Para que
a experiência seja significativa, o ideal é respeitar suas
escolhas e seu tempo de envolvimento. A repetição
também é muito importante para que a criança se
familiarize com os materiais e amplie suas possibilidades
de invenção.

FICA A DICA
• É fundamental que os materiais não sejam tóxicos,
pois as crianças gostam de colocá-los na boca.

• As famílias podem enviar observações ou uma

fotografia da criança em suas explorações: pintando,
desenhando, manuseando e brincando!

• Uma galeria de fotos pode ser organizada e

compartilhada, ressaltando os diferentes materiais
oferecidos pela família e a forma que a criança
encontrou para interagir com eles.

• Pode-se também criar um caderno de receitas de

misturas interessantes desenvolvidas pelas famílias.

PARA SABER MAIS
Clique nos links abaixo:
Uso de misturas na educação infantil
Tintas naturais

