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 LINK DA ATIVIDADE 

https://www.youtube.com/watch?v=hUmwvc_5vME 

Cata Vento-Quintal da cultura 

Atividade: Brincar com cata vento  

Recurso: Cata vento confeccionado pelas professoras 

Estratégia:  

A criança irá assistir o vídeo Cata vento, em seguida irão brincar com o catavento.  
Procure um espaço no quintal de sua casa onde tenha vento, se não for possível, 
assopre o catavento com bastante folego para que ele se movimente. 
 
O cata-vento é um objeto próprio para brincar ao ar livre, pois consiste em um suporte 
composto por um cabo e uma hélice. Esta se movimenta por causa do deslocamento 
do ar. As crianças podem se divertir ao segurarem o brinquedo e correrem de um lado 
para o outro, quando o vento estiver soprando, fazendo com que ele gire. 
No momento da brincadeira grave um vídeo e compartilhe no grupo da escola e co-
mentem como foi a experiência para criança.  
Se ela conhece o que é um cata vento? 
Se já teve ou brincou com um cata vento? 
Se teve dificuldades em assoprar o cata vento? 
Qual o elemento da natureza que ajuda o cata vento se movimenta?  
 
A participação da criança na realização das atividades é muito importante para seu 
desenvolvimento. 
 

Curiosidade sobre esta atividade: 

Esta atividade tem como finalidade permitir que a criança desenvolva a imaginação, 

os movimentos corporais ao assoprar e brincar, perceber os fenômenos da natureza 

e verificar a mistura de cores, ocasionada pelo movimento do brinquedo. 
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Atividade: 5 rs – Fazer um brinquedo reciclável. 

 

Recurso: Celular, computador, notebook ou tablet, material reciclável para fazer um 

brinquedo (caixa de leite ou papelão, garrafa pet, lata vazia, tampinhas de garrafa, 

revista, jornal, embalagem de ovos e outros) 

 

Estratégia: Essa semana vamos resgatar brincadeiras para fazer em casa com a 

família usando materiais recicláveis, o adulto conversará com a criança sobre a 

importância dos 5 rs (erres) da sustentabilidade:  

Repensar e reduzir o consumo de produtos;  

Recusar, prefira as industrias que tenham ideias que ajudem ao meio ambiente; 

Reutilizar, dê uma nova utilidade para o produto; 

Reciclar é o reaproveitamento de materiais descartados. 

Nos dá ideias de como fazer brinquedos com materiais que temos em casa, a criança 

construirá o brinquedo com o adulto auxiliando a fazer novas descobertas e criar es-

tratégias, tire uma foto para mostrar seu brinquedo reciclado para nós. Sugestões de 

brinquedos: carrinho de caixas de leite ou papelão com tampinhas de garrafa pet, 

telefone sem fio de lata vazia ou de garrafa pet, barquinhos de folha de revista ou 

jornal, etc. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: Nessa proposta vamos estimular a criatividade e 

coordenação motora fina, permitindo a realização de tarefas delicadas, que exigem 

pequenos movimentos, especialmente com os dedos.  

 

 


