
 

PROPOSTAS PARA ATIVIDADES COM FITA CREPE  

 

CIRCUITO DE FITA CREPE 

Material: Fita crepe 

Faça um caminho com a fita no chão e peça para a criança andar com um passinho 

de cada vez.  

A brincadeira pode ficar mais desafiadora e interessante fazendo trajetos diferentes.  

 
 

FORMAS NO CHÃO 

Material: Fita crepe, brinquedos variados 

Usar a fita crepe para fazer formas geométricas no chão e a partir delas podem surgir 

diferentes brincadeiras.  

Fazer quadrados, triângulos e círculos com a fita crepe e organizar brinquedos 

próximos ou dentro das formas. Dessa forma o espaço fica organizado de maneira 

atrativa para aguçar a criatividade e imaginação das crianças na hora de brincar.  

 

 
 



 

PISTA DE CARROS COM FITA ADESIVA 

Material: fita crepe, carrinhos, caminhão, moto etc.  

Em um espaço vazio da casa desenhar uma pista com fitas adesivas coloridas ou 

fita crepe. Para ficar mais divertido e ampliar a diversão, com caixas de sapato é 

possível construir uma cidade, ponte e estacionamento.   

 

 

COLAR BOLINHAS NA FITA CREPE 

 

 

Material: Fita crepe, bolinhas de 

plástico  

Fazer um “varal” com a fita adesiva 

que pode ser envolvido com a 

própria cola da fita em cadeira, 

pilastras, janela. Colocar as bolinhas 

de plástico em uma bacia e convidar 

a criança para colar as bolinhas na 

parte adesiva da fita.  

 

 

 

 

 

 



 

TIRAR FITA CREPE DA MESA E COLOCAR DE VOLTA 

Material: Fita crepe, mesa ou chão 

Cole várias tiras de fita crepe numa superfície lisa, como uma mesa ou até o chão. 

Pode colocar uma por cima da outra. Em seguida é só deixar a criança explorar 

tentando tirar toda a fita crepe. Se ficou muito fácil, peça para ele colar de novo, da 

maneira que achar melhor. 

 

PINTURA COM FITA CREPE NO AZULEJO 

Material: Fita crepe, tinta guache, placa de papelão ou locais com azulejo 

No azulejo do banheiro, em partes externas da casa ou em placas de papelão colar 

a fita crepe em diferentes formatos e desenhos. Convidar a criança para pintar 

livremente com tinta guache. Após secar pedir para a criança tirar as fitas do azulejo 

pintado e juntos poderão observar os lugares onde estavam as fitas que formarão 

lindas imagens.  

 


