
 

Ano Letivo 2020 ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Ano/Turma: 3º ANO Data: 04/06 a 10/06 Carga Horária: 03 AULAS 

Componente Curricular 

Central: EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

Componente(s) 
Curricular(es) 
Participante(s): 
LINGUAGENS 

Professor(es): MAURO REIS, REVANIR 
ANCIUTTI, RICARDO KINAL, JOICE MARA 
SARI, LUANA BRIDI, RODRIGO CAVALETT, 
ANA BERTAZI E ELIZANE PEDROSO. 

Tema da aula: FAZER UM BILBOQUÊ 

Competências  específicas a serem desenvolvidas nesta aula (da Área ou Componente Curricular): 

Contribui para o conhecimento e entendimento da importância das brincadeiras com sucata e sua 

fabricação. 

Objetos de Conhecimento: BILBOQUÊ 

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal de 

Caçador): 

 (EF35EF02) Planejar e utilizar estratégias para possibilitar a participação segura de todos os 

alunos em brincadeiras e jogos populares do Brasil e de matriz indígena e africana. 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados: 

– 1 Garrafa pet 

– 2 Tampas de uma garrafa de suco 

– 1 Barbante de lã 

– Cola quente 

– Material para enfeitar o brinquedo (papéis picados, fitas adesivas coloridas e etc). 

Aplicação/Fixação 

Aula 1 - Os Pais ou responsáveis devem ajudar os alunos, lendo e auxiliando na confecção do 

brinquedo. 

Ganhar brinquedos novos pode ser muito legal, mas criar os nossos próprios pode ser bem mais 

divertido. Existem uma infinidade de passatempos que podem ser criados por nós mesmos, 

utilizando materiais que, geralmente, iriam para o lixo. Assim, podemos preservar a natureza 

enquanto nos divertimos com algo feito pela gente. 

O brinquedo que ensinaremos a criar é o Bilboquê, que foi muito utilizado pela vovó e pelo vovô 

quando eles tinham sua idade. Esse brinquedo, que surgiu na Europa, é tão antigo que hoje 

dificilmente se encontra nas lojas para comprar. As fotos desse post foram tiradas no Espaço 

Recriar, em Alegrete no Rio Grande do Sul. 

        

Aula 2 – Como fazer 

1. Corte a parte de cima da garrafa pet. 

2. Coloque o barbante no meio das duas tampinhas de embalagem de suco e cole-as com cola 

quente. 

3. Amarre o barbante no bico da garrafa pet, aquela onde se coloca a tampa para fechar a 

garrafa. 

Se as crianças forem muito pequenas, pode-se deixar os bilboquês prontos e deixar que cada 



 

criança enfeite o seu brinquedo da forma como desejar, usando fitas adesivas, pedaços de papéis 

coloridos e até lantejoulas. Depois, é hora da diversão. 

Corte a garrafa pet ao meio e cole fita adesiva na borda, para não machucar o dedo. ... 

 

Faça uma bolinha de papel amassado e passe fita adesiva em volta dela, para deixá-la firme. 

Prenda uma das pontas do barbante na bolinha e outra dentro da garrafa. 

 

Jogue o bilboquê para cima, sem soltá-lo. 

 

 Aula 3 - Após a Confecção do brinquedo, está na hora da diversão, Aula 

exclusiva para que o aluno. Brinque com seu Bilboquê e comente com seus 

familiares como foi a experiência. 

 

Avaliação: Ao retorno as aulas, os alunos  irão falar com o Professor como   foi  a atividade 
proposta e se tiveram ajuda dos Pais ou responsáveis . 

Referencial 

 PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. 
 Aprenda a criar um bilboquê. Disponível em: https://www.nossoclubinho.com.br/aprenda-a-

criar-um-bilboque/ 
 


