Índice
Aproveite cada minuto com seu filho

͛͘

Passo-a-passo ilustrado:

͘͞

Câmera de papelão

͘͞

Pipa

͙͚

Carrinho de caixa de leite

͙͟

Cofre de porquinho

͚͚

Flauta de canudos

͛͘

Dica do Especialista

͛͜

Abuse da criatividade

͛͠

 ǣ 

͚

͛

COMPARTILHE ESTE E-BOOK

Tempo. Esse é um desafio de muitos pais. Para incentivar a realização de atividades de integração entre pais
e filhos, relacionamos o passo-a-passo para a construção de 5 brinquedos que deverão ser construídos no
ambiente familiar.

Os brinquedos fazem parte da infância de toda criança e são ótimas ferramentas de aprendizado, pois estimulam
a criatividade e também o companheirismo, principalmente, quando se brinca em família ou coletivamente.
Na relação pais e filhos, tão importante quanto o alimento, a proteção e o carinho, as brincadeiras exercem um
poder excepcional sobre a educação de uma criança. Brincar é uma atividade essencial. É através dos brinquedos
e das orientações adequadas, que a criança pode ser estimulada a desenvolver aspectos importantes do
desenvolvimento sadio, tais como: motricidade, raciocínio lógico, percepção visual e tátil, socialização,
comunicação e criatividade. Dessa forma, atividades educativas são fundamentais para ensinar às crianças bons
valores.
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Mãos na massa!
Colorir, cortar, pintar, montar, sentar no chão, essa é a nossa proposta para pais e filhos, a construção de
brinquedos criativos com materiais reciclados. Além do momento de integração e relaxamento, o meio
ambiente ainda agradecerá por essa ação, vamos começar? Para ajudar na escolha, separamos 5 tipos de
brinquedos super bacanas para te ensinar a construir, confira!
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Câmera de papelão
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Material:
Ƚ
Ƚ
Ƚ
Ƚ
Ƚ
Ƚ
Ƚ

Ƚ
Ƚ
Ƚ

Caixa de papelão
Lápis
Copinho de papel ou plástico
Canudos
Estilete
Tesoura sem ponta
Papelões coloridos ou pratinhos de festa
de aniversário
Cola
Fita crepe
Barbante ou lã
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Como fazer:
1. Lente: Comece marcando com um lápis a
circunferência do copinho de papel na base da
caixa. Depois, corte o buraco com estilete (que
deverá ser manuseado por um adulto). O
copinho, por sua vez, servirá de lente!
Agora, abra a caixinha e coloque o copinho por
dentro, a própria pressão encaixará. O que sobrar
na parte de trás, você deverá cortar.
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2. Botão disparador. Faça um furinho com a
ponta da tesoura na parte superior da caixa
(canto esquerdo), alargue um pouquinho e
coloque um pedaço de um canudo.
3. Flash: Para fazer o flash, com a base do
copinho, faça um círculo no papelão (ou utilize a
bolinha de papelão que foi a própria sobra do
buraco da lente, lembram?). Em seguida, com
cola ou fita crepe, encaixe no canudo deixando-o
mais comprido.
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4. Foto: Nossa máquina de brinquedo também revela
fotos na hora! Para isso, use papelões coloridos (podem
ser pratinhos de festa de aniversário), que além de lindos,
são bem rígidos. Corte em formato retangular e encaixe
na base da caixa. Passe o estilete no fundo da caixa sob
medida, para caber a foto e pronto!
5. Alça da câmera: Para fazer a alça da câmera, use fios
de barbante ou lã. Para prender, use fita crepe. Outra
opção é furar a caixa com estilete e enfiar. O buraquinho
do visor deverá ser feito no cantinho direito, com um
pedacinho do resto do prato.
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Pronto!
Nossa câmera está pronta para uso
do nosso fotógrafo mirim.
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Pipa
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Material:
Ƚ
Ƚ
Ƚ
Ƚ
Ƚ
Ƚ

Papel de seda colorido
Régua
Duas varetas de bambu
Tesoura sem ponta
Linha nº 10
Papel crepom ou seda (para rabiola)
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Como fazer:
1. Cruze as duas varetas e amarre-as com a linha
no ponto onde se cruzam. Ainda utilizando a
linha, conecte as pontas das varetas até formar
um losango, conforme a imagem ao lado.

2. Recorte o papel de seda no formato quadrado,
com cerca de 30 cm, e coloque a estrutura de
varetas já montada em cima dele. Após esse
passo, você deverá dobrar as sobras de papel de
seda por cima da linha utilizando a cola.
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3. Faça uma rabiola bem colorida, com o papel
crepom (corte tiras de papel crepom colorido) ou
papel seda (corte pedaços do papel e amarre
num fio de linha). Amarre na pipa (na parte de
baixo da vareta reta).

4. Para finalizar, amarre a linha nos quatro
cantos da pipa e junte-as num ponto para dar
um nó. Para empinar a pipa, você deverá
amarrar a linha de sustentação no nó criado.
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Pronto!
A nossa pipa está prontinha para voar mundo
afora.

!
Alerta! Ao confeccionar a pipa, procure uma linha resistente, mas não passe cerol nela. Esse
hábito de passar uma mistura de vidro e cola na linha para deixá-la mais resistente é muito
perigoso. Ao soltar a pipa em áreas de muito movimento, você estará colocando em risco a
vida de ciclistas e motociclistas que passam pelo local. Além do cerol ser proibido, em caso de
acidente, você pode responder por crime.
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Carrinho de caixa de leite
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Material:
Ƚ
Ƚ
Ƚ
Ƚ
Ƚ
Ƚ

Caixas de leite vazias ou de sucos
Tintas, papéis ou tecidos coloridos
Tampinhas de garrafas
Lacres de latas de refrigerante
Tesoura sem ponta
Cola
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Como fazer:
1. O primeiro passo é lavar bem a caixa para
retirar todo o restante do líquido e também do
cheiro. Deixe secar.

2. Para fazer a base do carrinho, a caixa de leite
poderá ser utilizada nas cores naturais, pintada,
ou forrada com papel ou tecido, de acordo com o
modelo do carrinho que você e seu filho forem
confeccionar.
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3. Os acessórios do carrinho, como rodas, janelas
e faróis poderão ser feitos com o uso de outros
materiais reciclados, como e tampinhas de
garrafa e lacres de latas de refrigerante. Essa é a
hora de usar da criatividade!

4. Após reunir todos os “acessórios” do seu novo
brinquedo, é hora de iniciar a colagem. Utilize as
tampas para as rodas e os lacres das latas para
personalizar o seu brinquedo. As janelas poderão
ser feitas com papéis coloridos cortados em
quadrados.
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Pronto!
Nosso carrinho está a postos para percorrer
diversos caminhos e garantir muitas
aventuras e diversão.
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Cofre de porquinho
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Material:
Ƚ
Ƚ
Ƚ
Ƚ

 ǣ 

Garrafa pet
EVA colorido
Tesoura sem ponta
Cola quente
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Como fazer:
1. Com a tesoura, comece cortando a base da
garrafa pet.

2. Corte a parte superior da garrafa.
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3. Em seguida, una as duas partes cortadas
anteriormente.
Dica: para facilitar a união das peças, você
pode dar um pequeno corte na borda.

4. Com o auxílio da tesoura, faça um corte
retangular entre as duas peças que foram
unidas. Esse será o espaço para depositar as
moedas no cofrinho.
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5. Corte um pedaço de EVA para envolver a
garrafa. As medidas desse pedaço devem ser de
acordo com o tamanho e diâmetro do cofrinho
que você está fazendo. Cole o pedaço de EVA
cortado em volta da garrafa. Lembre-se de cortar
o EVA no local de inserir as moedas.

6. Agora vamos fazer o acabamento da tampinha.
Corte um pedaço redondo de EVA seguindo o
diâmetro da tampinha e cole na parte superior.
Em seguida, corte uma tira de EVA para fazer a
lateral e cole em volta.
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7. Para fazer os olhinhos do porquinho, corte dois
pedaços redondos de EVA, um maior e outro
menor, e cole-os.

8. Agora vamos fazer as orelhinhas. Nesse
exemplo, elas foram feitas em formato de
coração, mas você pode fazer no formato que
desejar. Apenas capriche e corte-as e cole com
cola quente.
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9. Para o rabinho do porquinho, corte um pedaço
de EVA em forma de espiral e cole na parte de
trás.

10. Vamos fazer as patinhas. Para isso, corte
uma tira de EVA e enrole-a em volta de si
mesma, colando com cola quente ao fim. Depois,
fixe as patinhas na parte de baixo do porquinho
com o auxílio da cola quente.
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Nosso porquinho
está pronto!
Além de ser uma excelente atividade manual, você
ainda estimulará a educação financeira desde
pequeno.
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Flauta de canudos
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Material:
Ƚ
Ƚ
Ƚ

9 canudinhos
Régua
Fita adesiva
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Como fazer:
1. Este é um dos brinquedos mais rápido de construir.
Corte os canudinhos com 2cm diferença de um para o
outro, até ficar em um formato decrescente (do
maior para o menor).

2. Em seguida, use a fita adesiva para juntá-los.
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Pronto!
A flauta está finalizada. Agora é reunir a
família e formar uma grande orquestra.
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Brincar é coisa séria!
“Brincar é um comportamento auto motivado, livre e espontâneo no qual a criança se expressa e se
experimenta, entrando, em contato com a cultura e construindo sua personalidade. Para muita gente pode
parecer uma atividade menor diante das tarefas cotidianas as quais as crianças são atualmente submetidas
para atingir objetivos futuros que os pais tanto almejam para seus pequenos.
As crianças têm tido pouco tempo para brincar, pois têm que cumprir inúmeras atividades, que podem até
ser divertidas, mas que não necessariamente cumprem as mesmas funções que o brincar espontâneo. Aula de
inglês, natação, vôlei, inúmeras obrigações diárias vão tirando, na medida em que a criança vai crescendo, o
lugar do brincar. E para quê a criança precisa desse momento aparentemente tão sem propósito para seu
futuro de sucesso profissional e pessoal?
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É no brincar que a criança desenvolve inúmeras habilidades como concentração, memória, criatividade,
inteligência, sociabilidade e equilíbrio físico e emocional. A ação do brincar envolve inúmeros sistemas
neurais podendo aumentar, estimular ou refinar outros sistemas desenvolvimentais como aumento do peso
cerebral, do número de neurônios e sinapses.
Desta forma, o brincar é fundamental para o desenvolvimento saudável da criança em diversos aspectos. E o
que dizer do brincar na companhia dos pais e familiares? Potencializa o desenvolvimento da segurança
pessoal e o estreitamento dos vínculos afetivos da criança com a família.
Lembrando que o brincar precisa ser prazeroso, tanto pra criança como para o adulto. É importante na hora
de brincar escolher atividades interessantes para ambos os participantes e que podem ser desde ações mais
simples como o antigo ‘remã remã’ ou um jogo de ‘bila’ a atividades que envolvam mais arte, criatividade e
introdução mais explícita de valores, como na utilização de material reciclado para construção de
brinquedos.
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Que brincar você se vê realizando com seus filhos de forma prazerosa? Tudo pode começar por aí! Com o
pouco tempo que pais e filhos passam juntos na atualidade podemos usar como estratégia o foco na
qualidade do tempo ao invés de na quantidade de tempo junto. Dessa forma, as inúmeras possibilidades que
o brincar proporciona tornam essa atividade ideal para ser implementada no cotidiano familiar.
Bóra brincar?”

Sobre a profissional Silvia Miranda
Psicóloga com graduação e mestrado em Psicologia pela UFC; Formação em Gestalt-terapia com
crianças e adolescentes; em Arte-terapia e em Terapia Familiar Sistêmica; autora do livro "A ética
na psicoterapia centrada na pessoa"; professora facilitadora do módulo de Ludoterapia Centrada
na Criança no Curso de Formação em Abordagem Centrada na Pessoa.
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Proporcionar momentos de integração entre pais e filhos é uma atividade fundamental no processo
educacional. O primeiro passo é abusar da criatividade e priorizar a realização de atividades manuais, que,
além de terapêuticas, fortalecerão o vínculo familiar.
Gostou do e-book? Compartilhe, então, com um amigo que gostaria de aprender os tutoriais. Clicando em um
dos três ícones no topo esquerdo da página, você compartilha de modo rápido em suas redes sociais.
Para mais dicas como essa, acesse o blog da Unimed Fortaleza e acompanhe nossos artigos:

5 praças em Fortaleza para
aproveitar em família

Veja dicas para aliviar o
estresse no trabalho

Reeducação Alimentar
Familiar: como praticar

Confira 6 dicas infalíveis
para ganhar mais tempo
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Acesse o nosso blog para mais
conteúdos como esse!

