
O QUE É, O QUE É? 

OFICINA CRIATIVA • PEDAGÓGICA

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

Diga às crianças que farão uma 
brincadeira. Você apresentará algumas 
charadas e elas precisarão adivinhar a 
resposta sem falar em voz alta, apenas 
modelando com a massinha. Tenha nas 

palavras escritas na ordem das charadas.

Dê dicas sobre cada charada, colocando 
a resposta em um contexto familiar para 
as crianças. Por exemplo: “Uma bruxa 
deu essa fruta para a Branca de Neve”.  

charadas mais difíceis ou mais fáceis de 
acordo com a idade das crianças.

aspecto motor, percepção auditiva, 
discriminação, atenção, memória 
e integração, além da possibilidade 
de ampliar vocabulário em diferentes 
línguas ou linguagens.

Adivinhar a charada sem dizer a resposta 
em voz alta, apenas modelando com a 
massinha Play-Doh.

Massa de modelar 
Play-Doh diversas cores, 
cartelas com as charadas 
impressas em letra 
bastão, cartelas com as 

Play-Doh Minibalde, 
Play-Doh Aprendendo 
Cores e Formas, pote 
de massa de modelar 
Play-Doh

INDICAÇÃO 

ATIVIDADE

Diga às crianças que você quer saber 
quem é bom adivinhando charadas. 
Perceba, nessa etapa, o quanto elas se 
interessam pelo assunto, o quanto se 
animam com a atividade. “Então vamos 
ver quem sabe esta: O que é, o que é, 
uma fruta vermelha por fora e branca por 
dentro?” 

1º PASSO

2º PASSO

3º PASSO

DESENVOLVIMENTO INFANTIL

OBJETIVO

MATERIAL

BRINQUEDOS SUGERIDOS 

Para 
os menores, 

dê mais pistas 
(contexto e visual) para 

que possam acessar em sua 
memória a resposta das charadas.

As crianças são competitivas, então 
controle as expectativas de acerto 
e erro no grupo, incentivando-as a 

modelarem suas respostas, dizendo a elas 
que não valem pontos, elogiando suas 

criações. Frustração, desde que sem 
exagero, é importante 

para o crescimento.

   
G R 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 

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

STEAM
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