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Projeto de peteca!

Você já brincou de peteca?  A peteca é um 
brinquedo criado pelos índios brasileiros. Ela 
evolui tanto com o passar do tempo que hoje 
em dia é considerada até um esporte!

Quando os portugueses chegaram ao Brasil, 
viram os indígenas brincando com uma 
trouxinha de folhas, com pedras dentro, e penas 
coloridas em cima. Aos poucos, os colonizadores 
incorporaram a peteca ao seu próprio cotidiano 
e, assim, a brincadeira é conhecida até hoje!

Já pensou em criar sua própria peteca em casa?

Vamos lá?
Antes de mais nada, você vai precisar de: 

● Papelão;
● Tesoura;
● Cola quente;
● Papeis coloridos;
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1. Corte 6 ou mais bases circulares de mesmo tamanho em papelão, sendo cinco delas com um furo ao 
centro.

2. Empilhe os círculos de papelão, um em cima do outro, e cole eles.
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3. Cole uma fita de papel colorido em volta e se quiser, decore.
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4. Dobre tiras de papel colorido e recorte-as em formato de penas.



6

5. Enrole a base das penas com uma tira de papel colorido.



7

6. Encaixe a base das penas no furo do centro.
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7. Sua peteca está pronta! Agora é só se divertir!
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Indo além!
Agora que sua peteca já está pronta, é hora de brincar! 
Convide os moradores de sua casa para uma partida e dividam-se em dois times. Em uma sala, organize os 
times para cada lado e tente acertar o chão do time oponente! Cada vez que a peteca tocar no chão é um 
ponto, quem fizer 10 pontos ganha!
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Você já ouviu falar em 
pebolim?

O pebolim ou futebol de mesa, é um jogo 
inspirado no futebol que conhecemos e consiste 
em manipular bonecos presos à barras, 
possibilitando "jogar futebol" numa mesa.

Segundo a última versão da história do jogo, 
que considera o futebol de mesa um patrimônio 
nacional, o jogo teria sido inventado pelo 
Alexandre de Fisterra, na Espanha. Quando 
Alexandre estava ferido no hospital em 1936 
durante a Guerra Civil Espanhola, conheceu 
muitas crianças também feridas e 
impossibilitadas de jogar futebol. Ele, então, 
teria se inspirado no tênis de mesa para criar o 
futebol de mesa.

Vamos criar um futebol de mesa para casa?

Antes de mais nada, você vai precisar de: 

● Caixa de sapato;
● Palitos de churrasco;
● 6 grampos de prender roupa;
● Pepelão;
● Tesoura;
● Estilete;
● Cola quente;
● Papéis coloridos ou tinta;
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1. Em uma caixa de sapato, corte dois retângulos nas laterais menores para fazer os gols (Peça ajuda de 
um adulto!). Use fita crepe, papel colorido ou canetinha para delimitar a área.
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2. Faça 4 furos em cada lado nas laterais maiores. Atenção: Os furos de ambos os lados devem ser 
paralelos para que os palitos não fiquem tortos!
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3. Desenhe em um papel as marcações do campo de futebol e forre o fundo da caixa com ele.
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4. Corte as silhuetas dos jogadores em papéis de duas cores diferentes e cole-as nos grampos (3 para cada 
time). Caso preferir, você pode fazer essa separação pintando os grampos. 
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5. Encaixe palitos de churrasco nos 4 furos da caixa, certifique-se que os palitos consigam rodar 
tranquilamente. Em seguida, faça uma delimitação em palitos de churrasco colando rolinhos de papelão em 
ambas as pontas para que eles não escapem durante a partida. Faça 4 rolinhos curtos e 4 compridos.



8

ATENÇÃO: Os rolinhos compridos serão usados para manusear o jogo. Preste atenção nos times na hora de 
colar, pois na hora do jogo, ficará uma pessoa de cada lado, então os palitos correspondentes aos jogadores 
do time A devem ficar com os rolinhos maiores colados para um lado e do time B para o outro. Nas pontas 
restantes cole os rolinhos menores.

Time A Time A

Time B Time B
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6. Prenda os jogadores em palitos de churrasco, deixando nessa ordem: 1 Goleiro do time A >  2 Jogadores 
do time B > 2 Jogadores do time A > 1 Goleiro do time B.
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7. Agora pegue uma bolinha e seu Pebolim está pronto! 
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Indo além!
Agora é hora de mandar ver! 
As regras são simples e valem para todos

JOGO =  vence o time que marcar 10 gols primeiro.
PARTIDA =  pode ser uma melhor de 3 ou apenas 1 jogo.
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Já ouviu falar em 
traca-traca?

Traca-traca ou escada de jacó, é um brinquedo 
com peças articuladas por fitas de cetim que 
estimula a criatividade, a coordenação motora e 
coordenação cognitiva. O traca-traca pode ser 
classificado como uma mandala, brinquedo 
criativo, brinquedo educativo ou até mesmo 
brinquedo tradicional.

Também conhecido como escada de jacó, 
dominó chinês, escada de maracá ou maracê, 
ele possui características lúdicas onde a 
criatividade de elaborar formas, são 
representadas através de histórias.

Vamos construir um traca-traca com materiais 
de casa?

Vamos lá?
Antes de mais nada, você vai precisar de: 

● Papelão ou capa de caderno antigo;
● Fitas de cetim ou barbante;
● Cola ou fita adesiva;
● Tesoura;
● Palito de madeira;
● Canetinhas;
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1. Em um pedaço de papelão, corte 3 retângulos medindo 7,5 x 4,5 cm e cole-os juntos, formando um 
retângulo mais grosso. Repita o processo 6 vezes
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2. Corte quinze pedaços de barbante, com 10 cm de comprimento. Em seguida cole três barbantes em 
cinco dos retângulos, conforme a imagem:
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3. Vire os retângulos para o lado sem fitas coladas.
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4. Pegue um retângulo e passe as fitas para o lado oposto, sem colar ainda!
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5. Empilhe outro retângulo sobre o material, agora pegue as fitas do retângulo abaixo e cole na 
superfície acima
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6. Passe as fitas soltas para o lado oposto, sem precisar colar.
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7. Empilhe novamente outro retângulo e repita o processo com as demais peças.
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8. Utilize a sexta e última peça (que não possui barbantes) no último empilhamento do processo e cole os 
barbantes da peça anterior.
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9. Estique toda a estrutura e cole um palito de madeira no primeiro retângulo.
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10. Estique toda a estrutura e cole um palito de madeira no primeiro retângulo.
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11. Faça desenhos em cada lado do seu traca-traca e é hora de testar! Segure o brinquedo para cima e 
gire o palito para virar o primeiro retângulo para um lado! Observa a cascata de retângulos se movendo!
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Indo além!
Você sabia que algumas pessoas utilizam o 
traca-traca para contar histórias?

Que tal montar um teatro de formas para apresentar 
à sua família? 

Primeiro é necessário testar todas as formas possíveis 
com o brinquedo, depois praticar como montá-las 
com agilidade. 

Depois é preciso inventar uma história que use todas 
as formas inventadas e apresentar narrando!
Grave sua história e compartilhe com seus amigos!

.
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Você já praticou 
natação?

Natação é a capacidade dos seres vivos de se 
deslocarem através de movimentos realizados 
na água. A natação é uma atividade física que 
pode ser, de maneira simultânea, útil e 
recreativa. 

Além de tudo, a natação é um dos esportes mais 
tradicionais dos Jogos Olímpicos, disputado em 
todas as edições. Depois do atletismo, a natação 
é o esporte que distribui o maior número de 
medalhas.

Você já imaginou fazer uma natação olímpica 
sem entrar na água? É simples! Que tal simular 
o esporte através de uma reação química?

Vamos lá?
Antes de mais nada, você vai precisar de: 

● Um pote de água;
● Agua;
● Papel;
● Tesoura;
● Sabonete liquido ou detergente;
● Palito de dente ou churrasco;
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1. Despeje a água em um pote comprido e raso
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2. Em um papel, corte o seu nadador. É importante manter a forma a seguir:
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3. Mergulhe a ponta do palito de dente em um sabonete líquido
4. Posicione o nadador na água e mergulhe a ponta do palito com sabonete na água, lembrando que o 

palito deve ser posicionado no furo do papel
5. Observe seu nadador disparar para frente! Crie mais nadadores e elabore uma competição com os 

moradores de sua casa!
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Hora de aprender
Você sabe por que o nadador andou quando o 
palito com sabonete entrou em contato com a 
água? 

Isso aconteceu devido o Efeito Maragoni.
O Efeito Maragoni acontece quando um líquido com 
alta tensão superficial tem mais força que um 
líquido com baixa tensão superficial.

A água tem uma tensão superficial alta e o sabonete 
tem uma tensão superficial baixa, logo o sabonete 
tenderá a mover-se para áreas com uma tensão 
superficial maior, causando assim, o impulso para o 
deslocamento do nadador!

Que tal testar a tensão superficial de outros líquidos 
encontrados em sua casa? Se o nadador se mover, 
significa que a tensão superficial do líquido é baixa, 
se ele se manter parado, significa que é alta!

.
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Projeto basquete/ jogo 
da velha

Você provavelmente já jogou basquete e 
provavelmente já jogou jogo da velha também. 
Agora, você já jogou os dois ao mesmo tempo?

O basquetebol é um jogo de esporte coletivo 
disputado por duas equipes de 12 jogadores (5 
em campo e 7 reserva) que têm como objetivo 
passar a bola por dentro do cesto do time 
oponente, seja num ginásio ou ao ar livre.

O jogo da velha é um jogo e passatempo 
popular. É um jogo de regras extremamente 
simples, que não traz grandes dificuldades para 
seus jogadores e é facilmente aprendido. 

Dia 05 |  Projeto Basquete

Você já pensou em juntar os dois em um único 
projeto? Chega mais que vamos te mostrar 
como fazer isso!

Vamos lá?
Antes de mais nada, você vai precisar de: 

● Papelão;
● Palito de churrasco;
● Palito de picolé;
● Folha de acetato ou papel colorido;
● Tesoura;
● Cola quente;



3

1. Corte o placar em um pedaço de papelão conforme a imagem. Em seguida reforce a estrutura com um 
pedaço de papelão na parte de trás
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2. Monte o cesto com uma base quadrada (15x15 cm) e laterais. Em seguida, divida o interior em 9 cestos 
menores
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3. Cole o cesto na estrutura do placar. Junte as laterais com uma folha de acetato ou papel colorido.
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4. Crie a sua quadra de basquete com papelão e papéis coloridos / canetinhas! Em seguida cole o cesto 
com o placar na ponta e faça um furo para posicionar o arremessador.
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Arremessador 
5. Corte a base e as laterais para o arremessador. Para dar rigidez à estrutura, corte 4 pedaços de papelão 

para cada lateral.
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6. Cole as laterais na base conforme a imagem. Entre as laterais cole um palito de picolé na área da 
frente e um palito de churrasco no meio. Para alavancar utilize outro palito de picolé, com uma tampa 
de garrafa na ponta. Em seguida cole um elástico nas laterais e na ponta da alavanca.
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7. Adicione um palito de picolé na base e a ponta de um palito de churrasco na área de baixo.
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8. Encaixe a alavanca na quadra esportiva através do palito posicionado na base. E teste seus arremessos!
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É hora de jogar! 
Agora que você já tem a estrutura do seu jogo é 
preciso estabelecer as regras de partida.

Cada jogador pode escolher entre X e O e deve 
acertar as cestas para pontuar. Se errar, a vez é do 
próximo e o primeiro que acertar uma fileira ganha!

Se você não tiver bolinhas suficientes, não se 
preocupe, é possível jogar apenas com uma bolinha. 
Basta utilizar um papel e fazer as demarcações 
iguais à da cesta nele (3x3). A demarcação onde a 
bolinha cair, depois de ser arremessada, será o local 
onde você irá preencher no papel com X ou O. Caso 
a bolinha caia num local já preenchido, basta jogar 
novamente.

.




