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Educação Física - Sábado divertido N0 3 – 40 ao 90 ano 

Boliche de garrafa PET 

       Vamos nos divertir e competir utilizando apenas material reciclável. Reúna 
as garrafas PET de água, suco ou refrigerante que são consumidas na sua casa. 
Logicamente elas precisam estar lavadas antes de você utilizá-las. Quando você 
tiver reunido pelo menos 5 garrafas, pinte cada uma delas com um número de 1 
a 5. Você pode usar tinta acrílica ou marcadores sharpie para isso. Pode também 
usar fita colorida para enfeitar. Se você tiver 10 garrafas, melhor ainda. 

 

 

     Quando as garrafas estiverem prontas, basta arruma-las, conseguir uma bola 
pequena e pronto (pode ser inclusive bola de meia) : você acaba de fazer um 
jogo de boliche caseiro. 

 

Para os menores 

     Use a brincadeira para brincar de matemática. Você pode contar os pontos 
do jogo somando os numerais das garrafas derrubadas (se caíram 2 garrafas, 
uma com o 2 e outra com o 5, o total são 7 pontos), ou simplesmente conte um 
ponto para cada pino, independente do seu numeral. Se você tiver uma folha de 
papel e uma caneta por perto, faça um traço no papel para cada ponto. O 
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importante é ter alguma forma de registro e que o aluno seja responsável por 
isso. 

Para os maiores 

    Faça uma competição de boliche de verdade, com regras como definir que 
cada jogador pode arremessar a bola 3 vezes. Monte um cartaz para marcar a 
pontuação e cole na parede. Estabeleça um prêmio para quem conseguir fazer 
o maior número de pontos. 

Material necessário: de 5 a 10 garrafas pet, 1 bola pequena (de plástico ou 
outro material), canetas ou tinta para marcar os numerais. Se quiser, fitas 
adesivas coloridas para decorar. Pode também ter lápis e caneta para marcar os 
pontos. 

Tempo de preparo: 30 minutos 

 

 
 

1- Descreva como foi a atividade: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2- Se possível, registre a prática da atividade com fotos e vídeos, e coloque no 

grupo de whatsapp da sua turma. 
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