
Empilhe-os,  
Derrube-os! 

Usando Copos com Mãos Pequenas

Copos de todas formas e tamanhos podem 
ocupar seu filho por mais tempo que você poderia 
pensar. Cada uma destas atividades desenvolve 
coordenação e controle das mãos e músculos de 
seu filho. 

Nota: Itens que estão sublinhados podem ser 
encontrados em seu kit. Itens em itálico você pode 
ter em sua casa ou você pode usar algo parecido. 

Dicas de Ferramentas 
Copos de plástico ou de papel são 
ótimos para brincar. Mas alguns plásticos 
duros podem ficar afiados se quebrarem. 
Escolha copos de plástico mais mole 
para brincar. 

O Básico 
Dê a seu filho muito tempo para 
explorar copos plásticos. Deixe-o 
seguir os interesses dele. Deixe-o 
derrubar uma pilha. Alinhá-los. Fazer 
uma pilha alta. Esvaziar ou encher com 
água ou areia. Organizar objetos em 
copos diferentes várias vezes.

•  Em linha. Dê a seu filho muitos copos plásticos 
todos empilhados juntos. Ele poderá perceber 
como eles se encaixam como um quebra-
cabeça. Use fita adesiva numa mesa ou no chão 
para criar uma fila ou forma. Convide seu filho a 
separar os copos e seguir a fita para alinhar os 
copos. 

•  Derrube-os. Dê a seu filho alguns copos 
plásticos. Convide-o para tentar empilhá-los. 
Trabalhem juntos para fazer um torre simples  
ou uma pirâmide com três copos. Depois, 
deixe-o derrubá-los!

•  Fiquem doidos! Dê a seu filho alguns copos 
plásticos e outros materiais como palitos 
de picolé, pedaços de fio, canudos e mais. 
Adicione coisas de sua casa como tubos de 
papel higiênico e embalagens de ovos. Deixe-o 
construir da maneira que ele quiser. Mais!

Coisas para Experimentar com 
Crianças entre 2 e 3 Anos
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“Hum. Quantos copos 
estamos empilhando?”

 
Use palavras sobre 
tamanho, altura e 

quantidade. Contem 
os copos. Descreva sua 

pirâmide como alta 
ou baixa. A criança 
está ouvindo você e 

aprendendo novas palavras 
e ideias enquanto brinca. 

“Se você colocar mais 
três copos no topo, o 
que vai acontecer?” 

 
Peça a seu filho para 

pensar sobre o que ele 
acha que vai acontecer e 
faça um palpite. Depois, 
faça isso de verdade e 
veja o que acontece!

“Está tudo bem. Vamos 
começar de novo.”

  
Pode ser frustrante quando 
sua torre cai antes de vocês 
estarem prontos. Incentive 

seu filho a continuar 
tentando e talvez a fazer algo 
de forma diferente. Quando 
for hora de guardar tudo, 

derrubar a construção pode 
ser parte da brincadeira!

•  Maior e mais alto. Dê a seu filho muitos copos 
plásticos. Incentive-o a fazer uma pirâmide grande 
com pelo menos cinco copos na base. Depois, 
deixe-a maior e mais alta. Use tantos copos quanto 
tiver. Convide-o a tentar tirar um copo do meio sem 
deixar tudo cair. Ele precisará de mãos muito firmes!

•  Mundos pequenos. Separe muitos materiais 
diferentes como copos plásticos, palitos de picolé, 
pedaços de fio, embalagens de ovos, e tubos de 
papel higiênico. Convide seu filho a pegar alguns 
de seus brinquedinhos favoritos, como bonecos, 
animais ou carros pequenos. Crie um pequeno 
mundo de mentira para os brinquedos. Contem 
histórias, juntos, sobre o pequenino mundo de seu 
filho. Quais aventuras acontecem aqui? 

•  Desafios de engenharia. Junte materiais como 
copos plásticos, palitos de picolé, fita adesiva e 
mais. Anote alguns desafios de construção para 
seu filho em pequenos pedaços de papel. As 
ideias podem incluir: Criar uma estrutura usando 
todos os copos. Fazer a torre mais alta que puder. 
Construir uma ponte. Amasse o papel e faça seu 
filho escolher um desafio aleatoriamente para 
tentar. Depois, comecem a fazer!

Atividade Corporal Completa. Encontre algum espaço de chão vazio em sua casa. Faça 
uma linha de fita adesiva no chão. Faça seu filho empilhar alguns copos plásticos a alguns 
centímetros da linha. Convide-o a rolar a minibola de praia em direção aos copos como um 
jogo de boliche. Mova a linha de fita adesiva mais longe para um desafio maior. 

Bônus! 

Coisas para Dizer

Coisas para Experimentar com 
Crianças entre 3 e 5 Anos
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