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Campo de Experiências:  Corpo, gestos e movimentos. 

TEMA: SEMANA DAS CRIANÇAS 

ATIVIDADE:  BRINCANDO COM UMA PIPA DIFERENTE. 

Olá famílias!  

É impressionante o que um pedaço de papel ou tecido pode fazer para liberar a criatividade de uma 

criança e melhorar sua coordenação motora. Ponha uma música para tocar e veja o papel ou tecido voar! 

 

1° Momento: O adulto pode pegar um pedaço de papel higiênico 

(ou um pedaço de tecido, use o que tiver disponível em casa), 

coloque um palito de churrasco (o adulto pode tirar a ponta para 

a criança não se machucar) ou palito de sorvete em cada 

extremidade do papel (ou tecido) e amarre-a utilizando linha de 

costura, barbante, fita adesiva (durex) ou cola. Peça para a criança 

ajudar neste processo de criação da nossa pipa diferente. 

 

2° Momento: Agora é o momento da diversão, o responsável pode colocar uma música para tocar e peça a 

criança para segurar um palito em cada mão e no ritmo da música começar a fazer o papel ou tecido se 

movimentar e ondular no ar. Enquanto ela movimenta o papel ou o tecido no ritmo da música, incentive-a 

a movimentar o corpo também livremente (dance, pule), para fazer o papel ou tecido se ondular mais ainda. 

 

3° Momento: Neste momento o adulto pode segurar um dos palitos com o papel ou com o tecido amarrado 

enquanto a criança segure o outro, e dancem juntos! 

Observação: Retire todos os obstáculos do caminho, não amarre o papel ou o tecido na criança, pois ela 

pode se embaraçar nele e cair...  

Materiais: 

• 1 pedaço de 50cm de papel higiênico ou tecido; 

• 2 palitos de churrasco ou palitos de sorvete (utilize o que 

tenha disponível em casa); 

• linha de costura, barbante, fita adesiva (durex) ou cola; 

• música  

• um espaço livre para que a criança consiga se movimentar. 

 

Se possível, nos conte como foi a experiência da atividade, façam vídeos ou fotos deste momento 

e partilhe conosco no grupo de WhatsApp de sua turma. Esperamos que se divirtam, e até a 

próxima atividade! 

 


