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Pebolim na caixa
1 Pinte cinco 

prendedores 
de cada 
cor, para 
diferenciar os 
times. Deixe 
secar.

5

Se quiser, encape a caixa com papel 
colorido. Para jogar, são necessárias duas 
pessoas, uma de cada lado. O jogo é 
simples: cada time precisa fazer o gol no 
campo adversário e proteger seu gol. 
Chame os amigos e divirta-se!

4 Passe os palitos pelos 
buracos, atravessando 
a caixa de um lado ao 
outro. Depois, posicione 
os prendedores. São cinco 
para cada time: dois no 
palito perto do gol e três 
no outro palito.

2 Usando um objeto com ponta 
(pode ser uma caneta), peça 
que um adulto faça quatro furos 
em cada lado da caixa. Os furos 
devem estar bem alinhados; para 
isso, faça um traço com a régua.

Desenhe o tamanho 
dos gols de cada lado 
da caixa e peça que um 
adulto corte com 
o estilete.

3

A Turma gosta muito 

de jogar futebol e, 

quando chove, é uma 

decepção! Mas tive 

uma ideia para resolver 

esse problema: vamos 

jogar futebol dentro de 

casa! Não se preocupe, 

ninguém vai sujar as 

paredes ou quebrar as 

janelas, porque esse jogo 

é diferente. Você vai 

brincar sem sair de casa, 

faça chuva ou faça sol. 

O Felipe vai me ajudar 

a montar.

casa! Não se preocupe, 

janelas, porque esse jogo 

Meça as distâncias para que os 

prendedores cheguem em todos 

os cantos e alcancem a bola. 

Na hora de jogar, cuide para que 

o palito não saia da caixa.

faça chuva ou faça sol. 

O Felipe vai me ajudar 

a montar.

    1 caixa de sapatos 
pequena

    4 palitos de 
churrasco (sem 
a ponta)

    10 prendedores 
de roupa

    Bolinha de 
pingue-pongue

    Tinta guache 
(2 cores)

    Pincel
    Estilete
    Régua


