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Atividade: Brincando de peteca 
 
Objetivo: A brincadeira com peteca ajuda no desenvolvimento do equilíbrio, da coordenação 
motora e da força muscular. 
 

Como fazer: Os índios têm uma cultura bem diferente da nossa, no entanto seus brinquedos e 
brincadeiras estão presentes no cotidiano das crianças brasileiras como por exemplo a peteca. 
Então que tal fazermos uma! Em um espaço tranquilo sente com a criança e usando folhas de jornal 
ou revista faça uma bola, em seguida cubra com uma folha dupla e depois amarre com barbante. 
Agora que está pronta, inicie a brincadeira e divirta-se com sua criança. 
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Quarta-feira: 28/04/2021 

Tema: Cultura Indígena 

Atividade: Brincando de Peteca 
 
Peteca é uma das brincadeiras tradicionais da cultura indígena e que fazem parte da nossa infância. 
Através dessa brincadeira a criança desperta o sentimento de coletividade, além de habilidades 
como a coordenação motora, o equilíbrio e o senso de estratégia. 
Em um momento tranquilo, separe alguns materiais como: jornais, folhas de revistas ou folhas de 

cadernos, barbante ou fita adesiva. Incentive a criança a amassar as folhas formando uma pequena 

bola de papel, em seguida cubra esta bola com uma folha dupla (deixando um pouco achatada), 

amarre com um pedaço de barbante ou com fita adesiva. 

Leve a criança em um espaço amplo, explique para ela que precisa segurar a peteca com uma mão 

e com a outra bater debaixo para cima para o adulto que receberá a peteca sem deixar cair.  

Obs. Convide as pessoas que moram com vocês para participarem da brincadeira! 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 


