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Campos de Experiência: Traços, sons, cores e formas. 
 

TEMA: Resgate de Brincadeiras 
 

ATIVIDADE: Telefone de lata 
 

Olá, família! Essa semana estamos aprendendo brincadeiras antigas bem legais do tempo 

da vovó. Através destas brincadeiras realizamos um resgate ao passado, além de promover uma 

interação com outras gerações. Assim como nossos pais e avós, com certeza irão ter uma história 

para contar e uma brincadeira a ensinar. A brincadeira de hoje será uma confecção de um 

brinquedo muito divertido, telefone de lata. 

1º Momento: Os responsáveis deverão separar os seguintes materiais:  

•2 latinhas limpas de ervilha, molho de tomate, milho ou leite condensado (pode substituir por: 

copos descartáveis, copinhos de iogurte ou potinhos de Danone). 

•2 metros de barbante, linha de costura ou corda de varal, quanto mais liso o fio, melhor (façam 

com o material que tiverem disponível em casa).  

•Prego e martelo (o adulto deve manusear os materiais). 

2º Momento: Após tudo separado o adulto deverá seguir o passo a passo para confeccionar o 

brinquedo, com a criança. 

 

1º passo: Faça um furo na base de cada lata, somente o suficiente para passar o barbante 

2º passo: Passe o barbante pelo buraco das latas ou copo e 

de um nó nas pontas, para que não escape. 

3º passo: Puxe o barbante para que o nó fique firme e 

estique. 

4º passo: Pronto! Agora é só esticar bem o fio, fale com a 

boca próxima de uma das latas, depois só inverter. Convide 

alguém para escutar do outro lado. Agora é só se divertir, 

use sua imaginação. 

 

*Se possível, registre a atividade e envie no grupo do WhatsApp. 


