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Atividade: Confecção de um brinquedo “Vai e Vem”. 

Você sabia? 

O Vai-e-vem: Surgiu em 1976 — Durante o verão, na Itália. 
O brinquedo é formado por uma bola de plástico oval com abertura no centro, por onde 
passavam duas cordas de nylon. Nas extremidades de cada corda ficam as alças, que cada 
jogador o segura firme e usa para movimentar a bola, abrindo e fechando. 
Muito popular nas praias, a brincadeira é mover a bola de um lado para o outro, num 
constante vai-e-vem. 
 
Materiais necessários: Duas garrafas plásticas (não precisa ser pet de refrigerante, pode 
ser de leite ou de suco, mas as de formato arredondado são melhores), uma corda de varal 
(aqui vale dizer que precisa ser daquelas mais antigas, que parecem enceradas ou são de 
plástico mesmo), tesoura, fita adesiva (para prender as metades do vai-e-vem) e quatro 
argolas. 
 
Como fazer atividade: Tire as tampas das garrafas e corte-as abaixo do bico (formando 
um “cone”). Corte dois pedaços da corda de varal no comprimento que achar melhor, 
conforme o tamanho da criança.  
Depois, faça a união das garrafas cortadas em “cone”. O melhor é encaixar uma metade na 
outra e passar a fita adesiva para ficar bem preso.  
Conte com a ajuda da criança para decorá-lo! 
Para finalização do brinquedo, amarre bem firme as quatro argolas uma em cada ponta do 
fio de varal. Se caso, for comprar ou reutilizar argolas prefira as de tamanho grande o 
suficiente para as crianças segurarem sem apertar as mãos. 
Prontinho! Seu vai-e-vem está montado. Chame as crianças e boa diversão! 
 
Obs.: Caso não tenham as argolas, usem a criatividade! 

 

 


