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EDUCAÇÃO FÍSICA

Olá crianças! Olá famílias!
Essa semana comemoramos no dia 12 de outubro o dia das crianças, então vamos resgatar uma
brincadeira antiga, confeccionando uma pipa de papel (capucheta), um brinquedo simples e
divertido.
CAPUCHETA .

Material necessário:
- 1 folha sulfite (folha de caderno, revista ou jornal);
- Lápis de cor ou giz de cera;
- Uma fita de rabiola (pode ser feita com sacola plástica ou papel);
- Linha;
- Tesoura.

Desenvolvimento:
Pegue uma folha de sulfite e peça para a criança pintar como quiser os dois lados da folha,  pode
ser um desenho. Agora com essa folha de sulfite pintada, vamos montar nossa capucheta.  Aqui
abaixo o link ensinando como fazer.
https://www.youtube.com/watch?v=jpVtb-HKU_A&ab_channel=ProfessorEduardoManzano
1 - Dobre a folha ao meio.                                    2 – Dobre uma lateral até a marca central da
folha.

PRÓXIMA PÁGINA



3 – Dobre o outro lado também, até a marca
central.

4 – A folha ficará com essas marcas da
dobradura.

5 – Vamos dobrar uma aba curta em cada ponta da folha.

6 – Vamos fazer dois furos, para amarrar a linha do estirante.

7 – Pegue um pedaço de linha, passe pelo furo e amarre, agora do outro lado,
pegue a outra  ponta da linha, passe pelo outro furo e amarre.

8 – Pegue a parte superior aonde está amarrada a linha e dobre para atrás.
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9 –
Faça um nó no estirante, na distância, conforme imagem.

10 – Agora vamos colocar uma rabiola, faça um furo no final da capucheta, com um
pedaço  pequeno de linha, amarre na ponta uma fita de sacola plástica (rabiola) e
amarre essa linha com  rabiola no furo que fez.



Pronto! Está pronta nossa capucheta, agora é só amarrar uma linha no estirante,
encontre um  lugar seguro, longe de fios elétricos e se divirta.

Devolutiva: mande uma foto, um vídeo ou um breve relato de como a criança
realizou a  atividade, a devolutiva conta presença.

Boa aula!


