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BILBOQUÊ 

Esta é uma atividade que desenvolve a motricidade, a coordenação motora, a noção espacial e a 
lateralidade, além claro, da diversão. 

Aprimora também a capacidade de percepção e o reflexo. Habilidades muito importantes para 
serem desenvolvidas na 1ª primeira infância, através de brincadeiras. 

Materiais necessários: 

 1 garrafa PET 
 3 tampas de garrafa 
 40 cm de barbante ou lã 
 Tintas ou fitas adesivas coloridas para decorar 
 Cola líquida 
 Rascunho de papel para fazer uma bolinha 

Modo de fazer: 

Corte mais ou menos um palmo da parte do gargalo da garrafa PET e decore. 

Peça ajuda de um adulto e fure uma das tampinhas e passe o barbante pelo furo, fazendo um nó 
para que fique preso na tampa. Na outra ponta faça a mesma coisa com o barbante, porém junte 
as duas tampas restantes e feche com fita adesiva colorida.  

Se você preferir fazer a bolinha de papel, pegue uma folha de papel ou jornal e amasse bem 
formando uma bolinha. Amarre a bolinha com o barbante e envolva com fita adesiva colorida. 

Depois de pronto, é só começar a diversão, tentando acertar a bolinha dentro do bilboquê, como 
mostra no vídeo da professora Cleo. https://www.youtube.com/watch?v=-lNLK_wmp7w 

Boa diversão! 

Registrem essa atividade e compartilhem com as professoras. 
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: “O eu, o outro e o nós” 

Atividades O mestre mandou 

Estratégia:  

O adulto será o mestre e tudo que o mestre falar deve ser executado pela criança. 

Exemplo: "O mestre mandou pegar um objeto na cor vermelho. A criança tem que procurar qualquer 
objeto vermelho." "O mestre mandou bater palmas. A criança bate palmas"  

Divirtam - se! 

 

  


