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Ramo: Pioneiro 
 
Mês recomendado para desenvolver esta reunião: Qualquer mês. 
 
Explicação sobre o tema:  
O biscuit é uma massa de fácil modelagem, que pode ser tingida em diversas cores, não necessitando 
ser aquecida para que tenha seu formato final de modelagem, e seca rapidamente em contato com o 
ar. É possível encontrar essa massa pronta em lojas especializadas nas grandes cidades, mas acaba 
saindo por um custo bem mais elevado do que o material apresentado aqui. 
 
A produção de peças de biscuit pode trazer rendimento extra para o clã pioneiro, por meio da 
realização de campanhas para arrecadação de fundos através da venda das peças produzidas. É uma 
excelente oportunidade para trabalhar projetos na área prioritária de trabalho.  
 
Local: Sala com espaço suficiente para desenvolvimento da atividade. 

Duração: 3 horas. 
 
Recursos materiais necessários: 

• 1 tubo grande de cola branca (própria para biscuit); 
• 11/2 xícara de maisena; 
• Panela ou recipiente de vidro; 
• 1 colher (sopa) e vinagre; 
• 1 colher (sopa) de vaselina; 
• 1 colher (sopa) de creme para as mãos; 
• 1 micro-ondas; 
• Tinta xadrez de várias cores para colorir a massa. 

 
Recursos humanos necessários: Atividade pode ser realizada com qualquer número de 
participantes.  
 
Preparação prévia:  

• Adquirir todo material necessário para a atividade. O material pode ser dividido entre os 
integrantes do clã pioneiro.  

 
Programa: 
00:00 – Abertura da atividade 
00:10 – Jogo quebra-gelo 
00:30 – Início da produção da massa de biscuit 
02:30 – Jogo final 
03:00 – Encerramento da atividade 
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Objetivos da atividade: 
Preparar massa de biscuit para futuros trabalhos com o próprio Clã e também com crianças ou outros 
convidados. 
 
Descrição da atividade: 
 
1. Reunir todo o material conforme lista acima. 
 
2. Misturar todos os ingredientes menos as tintas e levar a massa ao micro-ondas (ou fazer no fogão) 
na potência alta por 3 minutos (ver mais orientações no anexo). 
 
3. Tirar do forno e amassar a massa utilizando se necessário mais um pouco de creme para as mãos. 
 
4. Quando a massa estiver lisa e fria e com uma boa consistência para ser modelada, separá-la em 
porções e em cada uma colocar algumas gotas de corantes preparando massas de várias cores. 
 
5. Sovar ou amassar a massa. 
 
6. Guardar cada porção em um saco plástico para não ressecar até o dia em que for trabalhar. Depois 
de feita, a massa deve descansar por aproximadamente 24 horas. Depois de modelada e em contato 
com o ar, esta massa endurece e se transforma em um biscuit. 
 
7. Esta massa de biscuit poderá ser utilizada para fazer bonecos e uma infinidade de outros objetos 
(imãs de geladeira, enfeites em geral). O clã pioneiro poderá definir a linha de produção das peças, 
definindo o seu destino (doação, projeto de vendas, etc).  
 
Avaliação da atividade: 
 
A avaliação deverá ser feita observando a participação de todos na confecção do material e também 
através do material produzido no final. 

 
 

Reunião elaborada por: Equipe Nacional do Ramo Pioneiro Publicada em: 08/05/14 
 
Anexos e dicas: 
 
Como fazer a massa de biscuit no fogão (passo a passo) 
 
Primeiro você vai precisar de uma panela, recomendamos que você tenha uma guardada 
especialmente para esta finalidade. Misture todos os ingredientes no recipiente e leve ao fogo, 
mexa com uma colher, preferencialmente de pau, até que a massa comece a se desprender do 
fundo da panela. 
 
Não deixe a massa de biscuit secar demais, senão vai ficar quebradiça. Caso você nunca tenha 
tocado numa massa que acabou de ser feita, a consistência é similar com a de nhoque ou coxinha. 
Como fazer no micro-ondas (passo a passo) 

Diferente do fogão, no micro-ondas o método é um pouco diferente. O primeiro passo é misturar 
todos os ingredientes num recipiente próprio para ser aquecido, recomendamos que seja de 
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vidro.  
 
Depois de juntar tudo, leve ao aparelho. O tempo para estar pronto varia de cada micro-ondas, 
pois cada marca e modelo possui potências diferentes. Geralmente se leva entre 1 ou 3 minutos, 
mas as vezes pode chegar próximo de 10 minutos. 
 
A cada 1 minuto que estiver sendo cozido, se deve parar e mexer. Caso seja a primeira vez que 
esteja usando o micro-ondas para fazer massa de biscuit, verifique o recipiente a cada 30 
segundos, senão pode passar do ponto. 
 
Hora de sovar a massa do biscuit 

Não há nenhum mistério nesta parte do processo, principalmente se você já fez pão. Pegue um 
pouco de creme e passe nas mãos (para não grudar) e também um pouco na superfície que você 
vai usar, a pia da cozinha é um bom lugar. 
 
Para sovar é necessário que a massa ainda esteja quente, mas cuidado para não pega-la quando 
ainda estiver ao ponto de queimar suas mãos. Continue sovando até a consistência fique macia e 
elástica. 
 
Último passo e considerações finais 

 

Massa de biscuit tingida e embalada 

 

Neste ponto a massa já está pronta, mas é necessário que a deixe descansar por 
aproximadamente 24 horas. Depois disso, você vai poder usá-la para criar seu esperado 
artesanato. 
 
Neste ponto, a massa de biscuit está pronta para ser tingida. Você pode usar desde tinta a óleo, 
acrílica, corante ou até mesmo a de látex, todas também podem ser usadas para pintar o 
trabalho depois de pronto. 
 
Caso você ainda não queira trabalhar com a massa de biscuit, troque o saco plástico por um novo. 
 
Agora chegamos ao fim do nosso passo a passo de como fazer massa de biscuit. Caso você tenha 
dúvidas, não deixe de perguntar nos nossos comentários, que teremos o prazer de responder. 
 
Fonte: http://www.artetutorial.com.br/2012/02/massa-de-biscuit-passo-passo-facil.html 
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Algumas peças feitas em biscuit 
 

   
 

 

 
 

 


