
  

 

 

ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

Nome:    Data: ___/___/2020  

Unidade Escolar:    Ano: 4º ano 

Componente Curricular: Educação Física. 

Tema/Objeto do Conhecimento: Brincadeiras e Jogos: Brincadeiras e jogos da cultura popular 

presentes no contexto comunitário e regional. 

Habilidades: 

(GO-EF04EF01) Vivenciar e fruir diferentes brinquedos, brincadeiras e jogos populares do Brasil e 

do mundo, de diferentes características, principalmente cooperativas, contemplando os de matrizes 

indígenas e africanas, reconhecendo, respeitando e valorizando a importância desses no patrimônio 

histórico-cultural. 

 

 

Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim e que estejam bem animadas para 

continuarem aprendendo e se divertindo. 

Hoje aprenderemos a fazer um brinquedo bem divertido; esse brinquedo nos ajuda 

a desenvolver nossa concentração, além de exercitarmos a nossa coordenação motora e a 

nossa lateralidade. Estou me referindo ao Bilboquê; vamos lá aprender um pouco mais 

sobre esse brinquedo e construir o nosso próprio?!! 

 

fonte da imagem:https://www.bambalalaobrinquedos.com.br, acesso em: 11/08/2020 

 

O Bilboquê, também conhecido na região de Santa Catarina como Biloquê, é um brinquedo 

antigo que consiste em uma esfera de madeira (ou de forma semelhante), com um orifício 

central, e presa por uma corda numa espécie de suporte. Através do movimento das mãos 

https://www.bambalalaobrinquedos.com.br/produto/brinquedo-tradicional-de-madeira-bilboque-copinho-cores-sortidas/


  

 

 

essa bola deve ser encaixada no suporte. O objetivo do jogo é acertar a bolinha no pino 

apenas balançando a mão. O brinquedo tem origem muito antiga e aparece em textos 

desde 1534 e houve uma aparição no seriado Chaves. (Fonte, Wikipédia). 

 

ATIVIDADE 1 - Para confeccionarmos o nosso brinquedo será necessário a presença de um 

adulto para ajudar na manipulação de alguns materiais. E os materiais que iremos utilizar 

para construir o nosso bilboquê serão: 

- Uma garrafa pet; 

- Três tampinhas de garrafa pet; 

- Tesoura (preferível sem ponta); 

- Barbante; 

- Fita adesiva (fita crepe, durex, fita isolante, a que você tiver em casa); 

- Materiais diversos para enfeitar (fitas coloridas, imagens de revistas, etc.). 

Como fazer: 

- Corte a garrafa PET na altura do gargalo, como se fosse um funil; 

- Corte cerca de 30 cm de barbante, (dica: quanto maior o barbante, maior o nível de 

dificuldade); 

- Amarre uma ponta do barbante na tampinha da garrafa e amarre a outra ponta no gargalo 

da garrafa PET; 

- O objetivo da brincadeira é colocar a tampinha dentro da garrafa usando o movimento das 

mãos. 

 

 

Fonte da imagem: http://defensoresdanatureza.com.br/como-fazer-um-bilboque-passo-a-passo.html, acesso em: 

11/08/2020 

 

Segue o vídeo de confecção do brinquedo: 

https://www.youtube.com/watch?v=0QMjhdQmjFw 

http://defensoresdanatureza.com.br/como-fazer-um-bilboque-passo-a-passo.html
https://www.youtube.com/watch?v=0QMjhdQmjFw


  

 

 

 

ATIVIDADE 2 –  Agora que concluiu o brinquedo e depois de brincar bastante com ele, que 

tal mostrar para os seus colegas e professor(a) a sua obra? Tire uma foto, ou faça um 

pequeno vídeo de você brincando com ele e compartilhe.  

 

SUGESTÃO BRINCANTE: Um desafio interessante é alcançar o objetivo com ambas as mãos, 

com a direita e com a esquerda. 

 

Até a próxima atividade!! 

 

 

 


