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(Quarta-feira, 26 de maio de 2021) 

Olá crianças e responsáveis! 

Daremos continuidade na temática “O dia do brincar”. Hoje, assistiremos a um 

vídeo de brincadeiras antigas e depois confeccionaremos um bilboquê. 

1º momento 

Mostre o vídeo “Turma do cristãozinho – Brincadeiras antigas”. Depois, faça as 

seguintes perguntas para a criança: 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=_6dOZPWQ9Cs 

• Você já conhecia todas estas brincadeiras? Se sim, quais? 

• Qual brincadeira do vídeo você mais gostou? 

• Com quem você gosta de brincar? 

• Você conhece outra brincadeira sem ser a do vídeo? Se sim, qual? 

 

Após, compartilhe com a criança as suas experiências das brincadeiras de sua 

infância, explicando sobre as regras e como elas eram. 

 

 

2º Momento 

Confeccionaremos um brinquedo, feito com garrafa pet, que se chama 

bilboquê. Antes de começar a fazer o brinquedo, pergunte para a criança se ela 

já conhecia. Explique que é uma brincadeira muito antiga, encontrada em 

diversos países, e que precisará de muita atenção, paciência, precisão de força 

e coordenação. 

https://www.youtube.com/watch?v=_6dOZPWQ9Cs


 

Materiais necessários:  

1 garrafa pet; 

Tesoura; 

Pedaço de barbante (podem improvisar com pedaço de fita, cadarço, linha de 

crochê ou qualquer material similar). 

 

Modo de fazer: 

1. Com a ajuda do responsável, corte a garrafa pet na parte reta, onde vai o 

rótulo (Para evitar que a criança se corte na borda da garrafa, pode lixar ou 

passar uma fita adesiva). 

2. Faça um furo na tampa, bem no centro. 

3. Passe o barbante por dentro do furo, faça um nó, e outro no bico da garrafa. 

Depois de pronto, peça para criança enfeitar seu novo brinquedo, da forma que 

ela quiser. Sugerimos que faça um desenho e cole em seu brinquedo, mas fica 

a critério da família.  

Boa diversão! 

Veja o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=_LXcejuNmbo 

 

DEVOLUTIVA:  

Se possível, registre por meio de fotografia, comentário (da fala da criança) ou 
vídeo, o momento de realização da atividade e compartilhe conosco na página 
do Facebook do grupo do Jardim I. 
 

Gratos pelo empenho e participação! 

Professores dos Jardins I: Alex e Gilmara. 

 

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

