
É fácil fazer piões com objetos 
comuns que temos em casa, como 
potes de iogurte, tampas de 
garrafa, lápis, pedaços de papelão, 
entre outros, mas criar um pião 
equilibrado, que consiga girar 
por um longo tempo, pode ser 
surpreendentemente desafiador. 
Fazer um pião atiça a criatividade 
e abre várias oportunidades de 
exploração livre.

Crie seu próprio pião!
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Primeiro, faça um furo pequeno 
usando uma ferramenta 
pontiaguda, como um percevejo.

Ajuste a altura, garantindo que  
o eixo (palito para espetinho)  
se encaixe bem.

Crie um pião simples. 
Normalmente, é melhor 
começar projetando um pião 
simples para experimentar o 
que é necessário para manter 
o equilíbrio e para poder 
praticar o giro algumas vezes.

A melhor forma de entender o 
papel de cada uma das partes 
do pião é construindo um você 
mesmo. Experimente diferentes 
tamanhos e formatos de corpo, 
alturas de eixo e posições  
do peso.

Tampa plástica 
Palito para espetinho

EXPERIMENTE!

Gire o piãoFaça um pião

Partes do pião

PIÕES

Corpo

Eixo

Este guia de atividade de exploração livre foi 
desenvolvido em colaboração com a Fundação LEGO.

Traduzido para o Português pela Rede Brasileira de 
Aprendizagem Criativa.



Arruelas

Outros materiais úteis
Canetinhas coloridas, fita adesiva colorida, papel colorido

É claro que alguns materiais 
podem ser usados em diversas 
categorias, e não há regras 
sobre quais materiais podem 
ser usados em cada parte.

Clipes de 
papel

Moedas

Prendedores 
de papel

Peso

Um pião é composto por três 
partes básicas: corpo, eixo e 
peso. Dependendo do que você 
escolher para compor essas 
partes, o formato e o tamanho 
do pião podem variar muito. 
Acreditamos que essa escolha 
serve como um bom ponto inicial 
para criar um pião simples e 
fazer experimentos.

Ferramentas

Materiais

Outras ferramentas úteis
Compasso para desenhar um círculo

Régua para medir

Para cortar e fixar Para perfurar

=

Eixo

Minilápis

Palitos de 
dente

Canetinhas

Cavilhas
Rolha

Pino de 
golfe

Pregos

Palitos 
para 
espetinho

Bolinhas de 
gude
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Corpo

Papelão

EVA

Pote de iogurte

Pratos de papel Tampa de 
garrafa

Massa de 
modelar

Tampa 
plástica

CD
Embalagem 
plástica em 
forma de ovo

Caixa de cereal 
(papelão fino)

Tesoura

Fita adesiva

Pistola de 
cola quente

Percevejos

Sovela

Prego e 
martelo

A cola quente ajuda a tornar a construção mais 
resistente, mas é importante não a usar até que 
você esteja seguro do que quer fazer no projeto. 
Para testes, recomendamos usar a fita adesiva.

Estas ferramentas afiadas 
são úteis para perfurar 
plásticos ou metais.

As ferramentas variam de acordo com os materiais.

Peso 
(tente adicionar peso e ver como 
isso afeta o movimento do pião!)

Corpo

Eixo

Lixa
Apontador
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Experimente os diferentes formatos de eixo. 
Qualquer coisa colocada no centro do corpo pode 
servir como eixo.

Adicionar peso a vários pontos do corpo é essencial para equilibrar o 
pião. Experimente colocar diferentes tipos de peso em locais variados 
do corpo e veja se isso altera o movimento.

Ajuste a altura e observe como isso altera a 
estabilidade.

Para encontrar o centro, 
equilibre o corpo no seu dedo. 
Outra forma de encontrar o 
centro é medindo o diâmetro.

Pense fora da caixa! Experimente diferentes 
tamanhos e formatos.

Experimente os diversos materiais. Piões feitos de 
metal, papelão leve e madeira pesada se comportam 
de maneiras diferentes, mesmo que tenham formatos 
e tamanhos iguais!

Embalagem plástica 
em forma de ovo

Moeda

Caso o encaixe perca firmeza, use fita adesiva para 
ajustar. Envolva o eixo com a fita para que ele fique 
bem justo no furo.

Pião 
quadrado

Pião de noz Pião de formato 
aleatório

Pião de embalagem 
plástica em forma de 
ovo + copo de papel

Pião de embalagem plástica 
em forma de ovo + garfos

Corpo

Eixo

Peso

DICAS
1

2

3

Metal

Papelão

Madeira

Use cola quente para 
colar a bolinha de 
gude no pino de golfe.
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Atividades de exploração livre (tinkering) são uma maneira naturalmente lúdica de apoiar a 
aprendizagem significativa. As características a seguir ilustram técnicas importantes de facilitação 
baseadas na exploração livre. Elas podem ajudar a aprimorar a qualidade da aprendizagem pelo 
brincar para todos.

Criar e brincar com piões é uma forma de os alunos 
interagirem com aspectos dos piões que sejam interessantes 
para eles. O significado pessoal vem do desenvolvimento da 
compreensão e domínio dos piões, enquanto o engajamento 
acontece conforme os alunos exploram os fenômenos 
complexos e fascinantes dos piões.

Iteração
Entender como um pião funciona (e o que é importante para mantê-
lo girando) é algo que se desenvolve ao longo do tempo e com várias 
iterações. Esta atividade tem como objetivo permitir que os alunos 
criem piões por tentativa e erro. O foco é observar quais criações 
funcionam bem como piões e aplicar essas observações. Os alunos 
devem tentar jogar seus próprios piões várias vezes, percebendo como 
o processo de iteração ajuda na compreensão conceitual por meio da 
evolução do pião físico.

Maneiras de incentivar interações significativas
¬ Peça para os alunos brincarem com vários modelos de piões e focarem naquele que mais gostaram. 
¬ Elogie resultados individuais e a variedade de investigações que tenham significado pessoal. 
¬  Os facilitadores podem manter registro das diferentes abordagens e caminhos que os alunos 

escolherem ao longo do tempo.

Maneiras de incentivar a iteração 
¬  Incentive a observação atenta sobre o que funciona ou não enquanto os alunos criam os piões.
¬  Permita que os alunos encontrem obstáculos e esteja pronto para ajudá-los a superar  

esses obstáculos.
¬  Esteja consciente do processo e caminho de cada aluno (o que ele está tentando fazer) para 

que você possa ajudar a realizar ajustes iterativos ao longo do caminho dele (não o seu).

Significado

CARACTERÍSTICAS DA APRENDIZAGEM PELO BRINCAR

Piões tinkering.exploratorium.edu Página 4 de 5



Engajamento ativo
É importante que o aluno esteja ativamente engajado para direcionar 
a exploração de piões do jeito dele (sem seguir as instruções passo 
a passo de um educador). Ele aprenderá mais sobre os conceitos se 
ele se importar e tiver um interesse pessoal neles, no resultado e nas 
investigações.

Diversão
O processo de construção desses piões é uma maneira divertida de 
explorar criativamente a ciência e a arte da simetria, movimento 
de giro, distribuição de peso, ponto de equilíbrio, ilusões de ótica, 
habilidades motoras finas e outros conceitos importantes.

Criar e brincar com piões pode ser uma experiência social. 
Conforme mais pessoas projetam, criam e testam seus piões 
juntas, uma maior diversidade de construções é compartilhada 
entre os alunos. Essa variedade ajuda os alunos a visualizarem 
novas ideias, soluções interessantes e projetos criativos.

Maneiras de incentivar o engajamento ativo 
¬  Peça para os alunos seguirem as ideias e interesses deles durante a atividade dos piões.
¬  Incentive os alunos a seguirem novas direções e metas quando houver inspiração.
¬  Motive os alunos a criarem seus próprios piões para descobrirem por si mesmos os aspectos 

importantes dos piões.

Maneiras de incentivar uma experiência divertida 
¬ Incentive a construção e o pensamento “fora da caixa”.
¬ Apresente modelos que representem uma ampla variedade de soluções e piões feitos à mão.
¬ Ofereça um conjunto incomum e surpreendente de materiais e equipamentos de arte para criá-los.

Maneiras de incentivar a interação social 
¬  Enquanto estiver facilitando a atividade, peça para os alunos verem os piões uns dos outros.
¬  Ofereça aos alunos uma área de testes central para que eles se juntem e testes os piões.
¬  Crie uma área de construção que permita aos alunos se sentarem perto uns dos outros e 

verem em que todos estão trabalhando.

Interação social
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