
 Massa Fantasmagórica 
 

 

 
▪ Geral 

 

Materiais: 
 

▪ 2 tubos de cola escolar líquida (aproximadamente 147 ml) 
▪ Amido líquido (ver protocolo no final) 
▪ Corante alimentar (de 2 cores diferentes) 
▪ Purpurinas de várias cores 
▪ Recipiente grande 
▪ Colher ou vara de vidro 

 
Importante: para cada cor de corante, farás uma porção de massa fantasmagórica. 

 

Procedimento: 
1. Coloca um tubo de cola num recipiente e adiciona o corante alimentar (lembra-te: uma 

cor para cada tubo de cola) e as purpurinas. Mexe bem com a ajuda da colher ou vara 

de vidro; 

2. Adiciona gentil e vagarosamente o amido líquido (vê o protocolo em baixo) e vai 

misturando. Não coloques tudo de uma vez. Vais observar uma mudança de 

consistência neste processo e, a partir daí, poderás misturar com as tuas mãos, como se 

fosse uma massa de pão. Cuidado com a quantidade de amido líquido que acrescentas, 

pois se adicionares muito, a massa perderá elasticidade; 

3. Faz o mesmo processo com o outro tubo de cola e com outro corante e purpurinas; 

4. Junta as cores das massas que fizeste (podes querer fazer mais do que 2!) e forma uma 

espiral, lembrando assim, um fantasma colorido e assustador; 

5. E pronto! Agora diverte-te a criar formas com a tua massa fantasmagórica. 
  

Público-alvo: 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para o AMIDO LÍQUIDO vais precisar de: 

▪ Água 

▪ Amido de milho 

 

1. Coloca 1 ½ chávena de água numa panela para ferver. 

2. Enquanto esperas que a água ferva, adiciona 2 a 3 colheres de sopa de amido de milho 

em 3 colheres de sopa de água fria. Mistura bem até dissolver. 

3. Após a água ferver, adicione lentamente a mistura de amido de milho e água fria, e 

continua a misturar por 1 minuto. O líquido ficará incolor ou um com uma leve cor 

esbranquiçada. 

4. Retira a panela do fogo e deixa arrefecer. 

 

Resultados Esperados: 


