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Olá queridos! Como estão por aí? 
 
Por aqui estamos morrendo de saudades!  
 
Nessa semana resolvemos usar dois ingredientes nas nossas 
propostas: a farinha de mandioca e a couve. São alimentos que 
podemos ter em casa e que podem ser usados pra realizarmos  
uma bela brincadeira em família! 
 
Prontos pra mais uma proposta?



Massinha de farinha de mandioca:

A massinha feita com farinha de mandioca é excelente para 
modelar.

Estando seca, parece a consistência de areia da praia. Com um 
pouco de água, ela fica mais durinha, possibilitando diferentes 
formas.

Ingredientes:

500g de farinha de mandioca 
200 ml de água (caso não use a água - 1 xic. de café de corante 
natural couve - receita abaixo) 
 
Modo de preparo: 
Coloque a farinha em um pote ou bandeja e vá adicionando o  
líquido aos poucos, misturando com as mãos ou uma colher, e 
assim, a massinha vai tomando forma. 
 
Dúvidas:  
Quantas vezes ela pode ser usada?  
Estando na geladeira, em um recipiente fechado com tampa 
dura de 3 a 5 dias.  
Chá de cravo auxilia na durabilidade de validade da massa. 

Para brincar



Corante natural de couve para a massinha: 
Tempo de preparo 15 min

Material: 
1 xic. de chá de couve cortada (em tiras) 
200 ml de água

Modo de preparo: 
Coloque a água primeiro depois adicione a couve no liquidifi-
cador. Bata até ficar líquido. 
 
Adicione esse líquido diretamente na massa ou coloque em formas 
de gelo e insira no freezer (24hs depois para ficar firme). 
 
As tintas são instáveis, quanto mais couve, mais forte fica o 
pigmento, obtendo cores lindas!

Dicas: 
Tanto a massa quanto as tintas não tem nenhum conservante, 
assim devem ser descartadas após o uso. 

Uma 
sugestão 









Jacaré coruja  
mora em cima da árvore 
no meio da lagoa

Jacaré coruja 
de dia come milho  
à noite bebe chuva 
mas desapareceu, desapareceu

comprou um telelfone para a dona coisa 
de quem gostava tanto desde quando conheceu 
saiu pela janela atravessou o parque 
pra se encontrar com um pequeno grande amigo seu

Jacaré coruja  
Por que você não sai dessa água suja 
Jacaré coruja 
Por que você não sai dessa água suja

E uma 
música?

Jacaré Coruja, 
Moreno 

Veloso. Se 
quiserem 

cliquem aqui 
para assistir  

o vídeo!

https://www.youtube.com/watch?v=kln0Crf3iWg


Até a próxima, nos 
vemos em breve!


