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PULA PIPOQUINHA 

Tem coisa mais gostosa que se deliciar com um balde de pipoca... 

Para esta atividade vamos precisar de: 

 Papel para desenhar 
 Giz de cera 
 Cola líquida  
 Pipoca 

Como fazer a atividade: 

Faça pequenos pontinhos ou bolinhas com o giz de cera na folha. Mostre para a criança. 

Em seguida coloque pingos de cola nesses pontinhos e peça que a criança coloque uma pipoca 
(estourada) em cima da gota de cola. 

Se preferir, pode também só colocar as pipoca em cima dos pontos, sem usar a cola. 

Para deixar a brincadeira ainda mais divertida, coloque uma pipoca na folha e coma outra. 

https://www.youtube.com/watch?v=w-MuozT3B9I 

Obs.: Caso a família não se sinta segura em oferecer pipoca à criança, sugerimos a pipoca de 
sagu.  

Coloque 1 colher de chá de óleo e ½ xícara de chá de sagu na panela. Leve ao fogo sempre 
mexendo. Quando começar a estourar, tampe a panela e continue mexendo para não deixar 
queimar. 

Deixe esfriar, separe os “piruás” (grãos não estourados), coloque pouco sal e bom apetite!! 

Registre com fotos e compartilhe com as professoras! 

 

 

 

  

 



 

 

Atividade: Caixa Secreta 

Estratégia: 

A Caixa Secreta é uma atividade que trabalha o raciocínio lógico das crianças e aguça a 
criatividade e auxilia no desenvolvimento da linguagem oral. 

Para essa atividade iremos precisar de: 

.1 caixa de papelão 

. Papel sulfite, folhas de revistas... para decorar a caixa. / A critério. 

. cola 

. E vários objetos pequenos como, chaves, brinquedos pequenos... o ideal seria o objeto ou 
brinquedos que a criança já conheça. 

Observação: não recomendado objetos pontiagudos para a criança não se machucar. 

Pedimos que juntamente com a criança enfeitem a caixa e o adulto faça um buraco com formato de 
círculo na caixa, assim como na figura. 

No intuito coloquem também dentro da caixa vários objetos como na figura ou que vocês tenham 
em casa. 

A brincadeira começa com a criança pegando um objeto na caixa surpresa com os olhos fechados (não 
pode olhar).  E tentar adivinhar que objetos pegou. 

O adulto deve dar pistas para que a criança adivinhe, relacionando e fazendo perguntas ao objeto. 

 

Divirtam-se!!! 
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