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Campos de Experiência: O Eu, O Outro e O Nós.  
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 Objetivo da Aprendizagem: (EI02EO06).  

 Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras 

(EI02CG01) 

 Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e 

brincadeiras. 
 

 

Bom dia Turminha! 

 

Chegamos ao final de mais uma semana de atividades, espero que vocês 

tenham se divertido! 

Para finalizar a nossa semana, a atividade de hoje será uma brincadeira bem 

divertida, vamos construir um brinquedo com material reciclado, conforme 

aprendemos é importante preservar a natureza e principalmente dar outro 

significado aos materiais que iriam para o lixo. 

Agora chegou nossa hora de usar a criatividade e imaginação! 

Vamos separar os materiais, também contar todos os objetos, para não faltar 

nada na hora da montagem. 

Vamos confeccionar um bilboquê 

Vamos começar? 

 

 



Materiais: 

1 garrafa Pet.,  

30cm de barbante ou lã. 

3 tampinhas de garrafas Pet. 

Tesoura. 

Fita adesiva. 

Materiais para decorar 

Confecção: 

Vamos cortar a garrafa acima do meio. 

Corte o barbante com aproximadamente 30 

cm de comprimento e amarre o barbante na 

boca da garrafa ou prenda o barbante com a 

tampa colocando a ponta dentro da garrafa. 

Fure a outra tampinha no meio e passe a outra 

ponta do barbante (faça um nó na ponta). 

Coloque outra tampinha sobre essa e passe 

fita adesiva. Ou você poderá enrolar papel 

nesta tampa e formar uma bola, colando com 

fita adesiva ou cola. 

Pronto! 

Agora é só brincar! 

Como brincar: Com apenas uma mão, a 

criança, lançar a bolinha ou tampinha para 

encaixá-la dentro do gargalo da garrafa. 

 

 

OBS: O brinquedo tem a nomenclatura de bilboquê e pode ser decorado da 

maneira que desejar.  

Chame a família toda para se divertir e competir.  

Lembrando que: 

Na competição não importa quem ganhou ou perdeu ... porque o importante 

mesmo é a diversão! 

 

O link abaixo irá auxiliar no processo de construção do brinquedo. 



https://youtu.be/POAYHOmNpx8 

Boa diversão! 

Não se esqueçam de enviar um registro para as professoras! 
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