
O MESTRE MANDOU 

OFICINA CRIATIVA • PEDAGÓGICA

Crianças de Educação Infantil (4 e 5 anos) 
e Ensino Fundamental (6 e 7 anos).

Dê diferentes comandos às crianças ao 
longo da brincadeira. “Façam cobrinhas. 
Façam bolinhas. Façam rolinhos. Façam 
triângulos.” “Dobrem as cobrinhas ao 
meio. Coloquem na horizontal, vertical, 
diagonal...”

Depois de dar comandos mais genéricos, 
dê instruções mais precisas. “Façam 
uma casinha em um minuto. Façam um 
castelo azul. Façam um foguete...”

Em seguida, dê algum tempo para que as 
crianças criem cenários, formas e objetos 
livremente se 
desejarem. 
Se elas estiverem 
muito envolvidas na 
brincadeira, deixe 
que também 
assumam o papel 
de mestre.

 Trabalha a coletividade, pareamento 
de tamanhos, frações, quantidade 
(aritmética), orientação espacial, 
imaginação, criatividade, atenção, 
concentração, direita e esquerda.

Atividade direcionada, na qual a 
criança seguirá as “ordens” do monitor, 
criando formas genéricas (rolinhos, 
bolinhas, cobrinhas) de varios tamanhos, 
favorecendo diversas possibilidades 
de criação. 

Massa de modelar 
Play-Doh diversas cores, 

prontas para o educador, 
régua e instrumentos 
para cortar massinha.

Play-Doh 
Aprendendo 
Letras e Números, 
Play-Doh Mini-
balde, Play-Doh 
Aprendendo Cores 
e Formas (formas 
geométricas)

INDICAÇÃO 

ATIVIDADE

Diga às crianças que a brincadeira é 
o mestre mandou. Disponha os materiais 
para que todos tenham acesso às 
massinhas e forminhas rapidamente, 

com facilidade.

1º PASSO

2º PASSO

3º PASSO

4º PASSO

DESENVOLVIMENTO INFANTIL

OBJETIVO

MATERIAL

BRINQUEDOS SUGERIDOS 

Algumas 
crianças 

podem apresentar 

ao conhecimento de 
tamanho, direita e esquerda, 

em cima e embaixo.

   
G R A U DE  D IF IC UL DA DE

Segundo o Conceito STEAM  (Ciências, 
Tecnologia, Engenharia, Artes e 
Matemática), essa atividade engloba 
as áreas de: • Ciência  (conceitos, 
vocabulários, funções básicas, direita 
e esquerda); • Tecnologia  (favorece 
inovações e soluções para diversos 

Engenharia (estimula 
a criação e o construir e desconstruir” 
nova possibilidade); • Artes (criatividade, 
iniciativa)  e • Matemática
ordenar, medir e calcular).

STEAM
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Educação Criativa


