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Dando continuidade ao tema que está sendo abordado durante essa semana "desarmamento 

infantil". Sabemos o quanto é importante tomarmos consciência do nosso papel na educação dos 

nossos filhos para que cresçam saudáveis. Com o intuito de construir a ideia de que arma não é 

brinquedo, gostaríamos de propor uma atividade onde a criança possa participar da confecção de 

um brinquedo saudável e ao mesmo tempo poder brincar.  

Vamos lá? 

Passo 1: Reserve no mínimo 5 garrafas pet, ou outros tipos, como de amaciante, durex, 

canetinhas, fita adesiva, cola, papel sulfite ou outros. Vale lembrar que esses materiais serão 

utilizados para decorar as garrafas conforme imagens enviadas juntas a essa atividade. 

Passo 2: Comece a enfeitar as garrafas, permita a participação da criança nesse processo, ou 

seja, ela pode ajudar colar algum material, finalize a confecção do brinquedo enumerando (de 1 a 

5), ou se preferir não precisa numerar. 

Passo 3: Chegou a hora de brincar. Para isso coloque as garrafas a uma certa distância, pois a 

brincadeira será de acertar as garrafas com uma bolinha, pode ser aquela que a criança já 

possui. 



 
Passo 4: O adulto deverá participar, envolver-se, para que a criança se interesse. Toda vez que a 

criança acertar, fale o número da garrafa, ou a quantidade que a criança acertou. Comemore 

juntos, demonstrando entusiasmo! É importante que a criança brinque expressando suas 

fantasias, alegria!  

Passo 5: Durante a brincadeira, é muito comum a criança se incomodar com alguma coisa, até 

com as regras estabelecidas pelo adulto, caso isso ocorra procure conversar com a criança, 

tentando resolver da melhor forma possível, levando-a, compreender de forma amável. Assim 

estará contribuindo na formação e respeito as regras de convívio social, tão importante para essa   

faixa etária do Berçário ll. Lembre-se, os registros dessas memórias precisam ser encaminhados 

ao grupo de pais para que possamos acompanhar o desenvolvimento de cada criança, portanto 

registre tudo! 

 

 Segue sugestões referente a boliches caseira 
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