
COMPLETAR 
“O QUE FALTA”

OFICINA CRIATIVA • PEDAGÓGICA

Crianças da Educação Infantil (4 e 5 
anos) e Ensino Fundamental (6 e 7 anos). 
Essa atividade trabalha a memória. 
Recomendamos que todos os passos 
sejam seguidos. Com as maiores , pode 

mais complexas (abstratas) no 1º passo, 
pois imagens mais concretas já estão 
consolidadas na memória das crianças.

Por exemplo, existe um cartão com a 
imagem de uma casa com janelas e 
sem porta, outro com a palavra PATO 
sem a vogal A  (P _TO), e também a 
sequência numérica incompleta . Ex.: 1, 
_, 3_, 5 (falta 2 e 4). Pergunte o que está 
faltando nos cartões.  Elas responderão 
livremente sem manusear a massinha de 
modelar, treinando suas habilidades de 
memorização.

Oriente-as para que façam com 
massinha Play -Doh as letras, números e 
imagens que faltam nos cartões.

Trabalha atenção auditiva/visual, 

da parte ao todo, análise e síntese, 
comparação, associação de ideias, 

sequência lógico-temporal, sociabilidade 
(compartilhar com as demais crianças e 
adultos). 

Trabalhar de maneira lúdica a memória 
das crianças. Com as palavras, as crianças 
podem tanto reproduzir as letras como 
as imagens que elas representam. Por 
exemplo, com o cartão  _va (uva), a 
criança pode fazer a palavra inteira 
com massinha Play-Doh ou criar 
os cachos de uva. 

Massa de modelar Play-Doh de diversas 
cores, cartões com palavras escritas 

completas e faltando partes ou detalhes.

Play-Doh 
Aprendendo Letras 
e Números, Play-Doh 
Minibalde Sortido

INDICAÇÃO 

ATIVIDADE

Mostre às crianças os cartões com 

palavra, sequência numérica). 
Diga para observarem atentamente 

1º PASSO

2º PASSO

3º PASSO

DESENVOLVIMENTO INFANTIL

OBJETIVO

MATERIAL

BRINQUEDOS SUGERIDOS 

Algumas crianças podem 

na atenção ao todo e aos 
detalhes na análise e síntese. 

GR A U DE  D IF IC UL DA DE
Segundo o Conceito STEAM  (Ciência, 
Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática), 
essa atividade engloba as áreas de: • Ciência  
(conceitos, vocabulários, funções básicas, 
direita e esquerda); • Tecnologia  (favorece a 
inovação e soluções para diversos problemas 

• Engenharia  (estimula a criação e o “construir 
e desconstruir” novas possibilidades); 
• Artes  (criatividade, iniciativa);       
• Matemática

STEAM
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