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5ª Atividade – 25/06 – Sexta-Feira 
 

Tema: Cultura Regional 
Atividade: “Brincadeira com Peteca” 

 

De origem indígena, a palavra peteca significa, em tupi, golpear com a mão espalmada. A 

prática do jogo de Peteca é uma criação puramente brasileira. O Brasil ainda não havia sido 

descoberto pelos portugueses e a peteca já era popular entre os nativos da região: os índios 

que faziam canções e danças utilizando a peteca para acompanhar. Dessa forma, com o passar 

do tempo e a permanência da prática da peteca pelos portugueses e as gerações que 

sucederam também pegaram o hábito de jogá-la. Foi em Minas Gerais que as regras do jogo 

foram criadas. Atualmente, admiradores que variam de crianças a idosos, usufruem desse jogo 

nos seus momentos de lazer. 

 
Como fazer a atividade: O adulto irá cortar as alças, o fundo e as laterais de uma sacola 
plástica de supermercado, ficando dois retângulos. A criança irá amassar folhas de jornal, 
revistas ou a que tiver em casa em formato de bolinha. Depois, irá colocar essa bolinha no meio 
da sacola recortada. O adulto poderá auxiliar torcendo o plástico dando o formato de peteca. 
Amarre usando uma das alças da sacola, dando nós e cortando o excesso da alça ou com 
elástico. Agora é só brincar. De forma prazerosa e descontraída, ensine a criança a jogar a 
peteca dando tapas na base do brinquedo. Tenham todos uma boa atividade! 
 

Essa brincadeira estimula a coordenação motora fina - que se trata do movimento realizado 

com as mãos e os dedos, a atenção, a concentração, o equilíbrio e a interação.  

 

Recursos: Sacola plástica de supermercado; tesoura sem ponta; umas, três ou quatro folhas 

de jornal ou outra folha que tiver em casa; elástico. 

 

 


