


BOLA NA CAIXA 



Objetivos da proposta: 

A proposta  aqui sugeridas promove experiência às crianças através de 

uma abordagem lúdica e divertida. 

• Promover a integração entre a família; 

• Estimular a coordenação motora ; 

• Possibilita identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima e 

embaixo, acima e abaixo, entre e ao lado) e temporais (antes, durante e 

depois). 

• Permite estimular a coordenação visomotora (controlar o movimento da 

mão, guiado pela visão), ao colocar a bolinha no tubo de papelão com 

possibilidade de acrescentar informações para pareamento de texturas, 

cores, números e letras. 



Você vai precisar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 1 caixa de papelão grande; 
• 1 objeto com diâmetro redondo  (para traçar um círculo); 
• 1 rolo de durex ou fita isolante largo que não utilize mais; 
• Estilete ou tesoura, pistola de cola quente, régua e caneta; 
• Bolinha (procure bolinhas que passem pelo furo (pode ser alguma 

disponível em casa, ou até feita de papel amassado). 
 

Observação: Você pode improvisar caso não tenha os materiais indicados. 



Veja como montar 
 

1º Passo 

Separe todos os materiais conforme a imagem 01; 

2º Passo 

Em seguida pegue o rolo ou objeto que você escolheu e faça um círculo na 
parte superior da caixa com uma caneta esferográfica , e um quadrado de 
centímetros na parte frontal da caixa conforme imagem 02. 

  



Veja como montar 
 

3º Passo 

Recorte o quadrado marcado com um estilete ou uma tesoura, conforme a 
imagem 3;  

4º Passo 

Recorte o circulo traçado  na parte superior da caixa com um estilete ou uma 
tesoura, conforme a imagem 4. 



Veja como montar 
 

5º Passo 

Coloque o rolo na parte superior da caixa e fixe com cola quente, conforme a 
imagem 5. Uma parte do rolo ficará para fora e outra parte para dentro da 
caixa, formando a passagem que irá conduzir a bolinha. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Observação: A caixa pode ser pitada com tinta ou revestida com papel 
colorido ou que tenha alguma textura. 



Ágora é só brincar 
 

 

  



Apresentando a atividade à criança: 
 

☺No primeiro momento permita a criança explorar livremente o material 

confeccionado por você adulto na companhia dela; 

☺Junto com a acriança, converse sobre brincadeira. Também explore a  

textura, forma e cores do brinquedo; 

☺Manipule a bolinha com a criança e mostre para ela como brincar. 

       Observação.: Outros objetos podem ser colocados no local indicado. 

 

 

 

Use a criatividade e bom divertimento! 




