
Construindo o pião 
- Use o compasso ou o pires para 

desenhar um círculo no seu 
pedaço de papelão depois 
recorte-o; 

- Faça um pequeno furo no centro 
do círculo, encaixando-o no 
palito. Corte a parte pontiaguda 
para não se machucar! 

- Use a fita adesiva para fixar o 
palito ao papelão. 

- Também com a fita, prenda uma 
das pontas do barbante no palito. 
Isto deve ser feito bem no alto, 
próximo do papelão.  

- Pinte os discos que estão na 
próxima página nas cores que 
quiser.

Pião das cores
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Esta vem sendo aplicada com crianças há 20 anos. No início, ela 

bem mais simples, mas foi sendo transformada pelas crianças 
que brincaram com ela ao longo dos anos. Ela está descrita e 

amplamente discutida no site https://canzian.prof.ufsc.br/bau/ 

Você vai precisar de: 
- Tesoura 
- Fita adesiva transparente 
- Lápis de cor, canetinha ou giz 

de cera 
- 1 pedaço de papelão de 10 

cm x 10 cm 
- 1 pedaço de barbante 

(aproximadamente 1 m)

- 1 tubo vazio de caneta ou um pedaço de 
canudinho 

- 1 palito de madeira (aqueles palitos de 
churrasco) 

- Discos de papel coloridos ou um pedaço de 
canudinho 

- Compasso, pires ou copo para ajudar a 
fazer um círculo

Brincando com o pião 
- Cole os discos coloridos no 

papelão como na imagem. 
- Gire várias vezes o palito 

para enrolar a linha. (Durante 
o processo, utilize seu dedo 
para ajeitá-la fazendo com 
que fique bem lá em cima.) 

- Coloque o palito dentro do 
t u b o d e c a n e t a ( o u 
canudinho). 

- Segurando o tubo, puxe a 
linha para fazer com que o 
pião gire. 

- Quando ele terminar de girar, 
deixe-o frouxinho para que 
se enrole novamente.

Para ver como brincar, assista o video no canal da tOca 
descoberta https://www.youtube.com/watch?v=rjFInijleLU 
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Pião das cores 
Padrões para imprimir e sugestões de como pintar
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