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OBJETIVO GERAL: 

Este projeto tem a intenção de desenvolver em nossos alunos ações e posturas 

responsáveis e saudáveis, seja junto à natureza, em suas casas ou mesmo na comunidade 

onde vivem, incentivando a criação de hábitos sócio ecologicamente correta de modo a formar 

um mundo melhor, despertando a conscientização a respeito do Meio Ambiente e da 

importância da sua preservação, assim como da necessidade do reaproveitamento do lixo por 

meio da reciclagem. 

Entendemos que é na infância que se desenvolvem hábitos saudáveis e se 

estabelecem padrões de comportamento baseados em valores morais e sociais.  

Nossa proposta é de promover uma educação capaz de encarar a ludicidade como um 

fator motivador e facilitador da aprendizagem, cognitiva, afetiva, social e psicomotora dos 

educandos, que são seres pensantes dotados de emoções e sentimentos que vivenciam 

interagindo todo o tempo com o meio em que vivem como também favorecer na formação de 

cada criança o gosto pela cultura popular para que seja repassado de geração em geração. 

JUSTIFICATIVA: 

Nesse momento em que os alunos estão impossibilitados de irem à escola, por causa 

de uma pandemia entendemos que a confecção dos brinquedos contribuirá significativamente 

para a interatividade e sociabilidade da criança, onde trabalharemos o tema reciclagem a fim 

de desenvolver nos nossos alunos atitudes de mudança na realidade socioambiental, para que 

lhe favoreça assim uma melhoria na qualidade de vida, além da alegria que será 

proporcionada às crianças de terem a possibilidade de brincar com brinquedos feitos com/por 

eles. 

Por se tratar de um tema que atinge as crianças de maneira agradável e 

compreendendo a escola como uma instituição capaz de redescobrir e reconstruir o gosto pelo 



lúdico, este projeto possibilitará todo o resgate do brincar enquanto estímulo maior ao 

desenvolvimento intelectual, já que a brincadeira é de fato um instrumento que possibilita o 

brincar ao mesmo tempo em que educa para a vida em grupo e na formação da cidadania, 

pois enquanto se divertem as crianças nem imaginam, mas estão se conhecendo, aprendendo 

e descobrindo o mundo.  

Portanto, acreditamos que o resgate de atividades lúdicas deve ser encarado como 

prática, facilitando assim a compreensão de que o ato de BRINCAR é proporcional a condição 

de ser criança. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Ampliar o repertório de brinquedos e brincadeiras, 

2. Contribuir para que a brincadeira se transforme em espaço privilegiado de 

aprendizagem, 

3. Liberar a emoção infantil, 

4. Proporcionar brincadeiras ao ar livre, 

5. Valorizar os brinquedos, conservando-os, 

6. Favorecer a socialização, 

7. Ajudar no desenvolvimento da linguagem, 

8. Construção de brinquedos com sucatas, 

9. Desenvolver atividades cooperativas,  

10. Comparar diversos tipos de brincadeiras,1 

11. Participar de jogos que sejam trabalhadas regras em grupo,  

12. Registrar de diferentes formas o brincar. 

 

ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS: 

1 Pesquisar junto às famílias sobre as brincadeiras da infância. 

2 Pesquisa na internet sobre a origem de alguns dos brinquedos e brincadeiras. 3 

3 Coletar algumas sucatas para confecção de brinquedos. 

 

ETAPAS DO TRABALHO: 

1. Conversa com as crianças (Quais os brinquedos preferidos?). 

2. Listar os brinquedos escolhido pela criança. 

3. Listar as brincadeiras e escolher algumas para brincar. 

4. Pesquisar sobre as brincadeiras e brinquedos do seu tempo de infância. 

5. Ler as pesquisas para a criança e junto com ela selecionar algumas para brincar. 

6. Propor para que a criança desenhe alguma brincadeira. 

7. Proporcionar oportunidade para que a criança ajude a confeccionar alguns brinquedos. 

 

PRODUTO FINAL: 



Após confecção a criança levará os brinquedos para a escola para interagir e brincar 

com as outras crianças no retorno das aulas. 

 

 

 

BRINQUEDOS PARA CONFECCIONAR 

1 – ZEBRA DE ROLO DE PAPEL 

 
COMO FAZER:  

Faça todas as partes do corpo da zebra com pedaços de rolo de papelão cortados. 

Depois envolva todas as partes em papel sulfite branco e faça as listras da zebra com canetão 

preto. Monte o corpo da zebra colando parte por parte. Para finalizar, faça o rabo e a crina 

dela com retalhos de feltro ou tecido branco e preto, cole os olhinhos e as orelhinhas feitas de 

papel. 

2 – BONECO DE TAMPINHAS 

Faça com seu filho este divertido boneco utilizando material reciclável.  

 

Material necessário: 

– 30 tampinhas de garrafas pet 

– 5 tampas médias de garrafas de suco 

– 1 tampa grande de produto limpeza 

– Barbante 

– Tesoura sem ponta 

 

Antes de começar, um adulto deve: 

– fazer 1 furo no meio de cada tampinha de garrafa pet; 

– fazer 1 furo no meio de 3 tampas médias; 

– fazer 2 furos no fundo de 1 tampa média; 

– fazer 3 furos, um no fundo e 2 nas laterais, de 1 tampa média; 

– fazer 2 furos nos lados da tampa grande. 

 

Como fazer:  

Passo 1 

Separe 20 tampinhas de garrafa pet furadas para fazer as pernas do boneco. Pegue um 



pedaço de barbante e passe-o pelos furos de 9 tampinhas. Repita o processo para a outra 

perna. De um lado do fio, faça um nó para segurar as tampas. 

 

Passo 2  

Pegue a tampa média com dois furos e passe os dois barbantes das pernas pelos furos. 

Essa tampa deve estar virada para baixo. Passe os dois barbantes juntos pelo meio de 3 

tampas médias viradas para cima. Deixe sobrar barbante para unir os braços depois. 

 

Passo 3  

Para montar os braços pegue um pedaço de barbante, passe-o pelo furo de 6 

tampinhas de garrafa pet, faça um nó na ponta que será a mão. Repita o processo para o 

outro braço. Passe cada barbante pelos furos laterais de uma tampa média, finalizando com 

um nó. 

 

 

Passo 4  

Junte o corpo com os braços passando as sobras dos barbantes pelo furo da tampa média 

que está entre os braços. 

 

 

https://escolasdobem.com.br/paraquedista-de-tampinhas/attachment/04/
https://escolasdobem.com.br/paraquedista-de-tampinhas/attachment/04/
https://escolasdobem.com.br/paraquedista-de-tampinhas/attachment/05/
https://escolasdobem.com.br/paraquedista-de-tampinhas/attachment/05/
https://escolasdobem.com.br/paraquedista-de-tampinhas/attachment/04/
https://escolasdobem.com.br/paraquedista-de-tampinhas/attachment/05/


Passo 5  

Passe um dos fios pelos furos da tampa grande, para fazer cabeça do boneco. Amarre todas 

as partes e cole as pontas dos barbantes com cola quente para não escapar.  

 

O boneco está pronto! 

 

3 – MOCHILA A JATO 

Seu pequeno ou pequeno ama correr? Qual criança nunca sonhou em voar? Deixe a 

imaginação de ele fluir com essa super mochila a jato feita com Garrafa PET! 

 

Lista de Materiais: 

• 2 garrafas PET de 2 litros, vazias e limpas; 

• Tinta spray prata; 

• Um pedaço de papelão que servirá como base; 

• Alças de nylon para prender às costas da criança; 

• Cola quente; 



• Feltro vermelho; 

• Feltro laranja. 

 

Passo a Passo da Mochila a Jato feita com Garrafa PET 

1) Prenda as alças de nylon ao papelão que servirá de base para a mochila a jato; é no 

papelão que serão presas as garrafas PET, assim: 

 

2) Esvazie, lave e seque duas garrafas PET de 2 litros: 

 

 

3) Depois de limpas e secas, pinte com a tinta spray prata e deixe-as secar pelo tempo que for 

necessário: 

 

 

Seguindo o exemplo abaixo, corte e cole com a cola quente dois pedaços de feltro 

vermelho e uma laranja para cada turbina, assim: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Feito isso, cole as garrafas PET ao papelão com a cola quente, de cabeça para baixo, 

ajuste as alças de nylon de acordo com o tamanho da criança: 

Engana-se o pai ou a mãe que pensa que brinquedos caros fazem a diferença na vida 

dos nossos pequenos; para eles, mais vale um dia em família, um brinquedo simples a ser 

compartilhado com o pai, a mãe, irmãos, primos e amigos; essas lembranças jamais serão 

esquecidas. Junte-se à brincadeira! Pense nisso! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 – BILBOQUÊ 

 



                                       

 
 
Materiais para a confecção do bilboquê: 

1- Uma garrafa pet descartável; 

2- Uma tampinha de refrigerante 

3-  Barbante; 

4-  Tesoura; 

5-  Materiais para enfeitar; 

Como fazer: 

Corte a garrafa PET na altura do gargalo, lembrando uma tacinha; 

 Corte cerca de 30 cm de barbante; 

 Amarre uma ponta de barbante na tampinha de refrigerante e amarre a outra ponta na ponta 

da garrafa PET; 

 Enfeite o bilboquê com os materiais que você quiser; 

 Agora é só jogar e brincar, tentando colocar a tampinha dentro da garrafa sem usar as mãos. 

 

5 - BRINQUEDO VAI E VEM COM GARRAFA PET 

  
 

 
Quem se lembra desse brinquedo? Mais conhecido como Vai e Vem era a diversão da 

garotada naquele tempo de brincadeiras na rua. Eu me lembro de brincar muito assim, com os 

“amigos da rua” e me divertir bastante com brinquedos tão simples. 

Nada melhor do que resgatar essas memórias fazendo para a criançada de hoje esse Vai e 

Vem que reutiliza garrafas pet e, quem sabe, também contar para elas um pouco sobre como 

era os brinquedos na sua infância, acho que vão adorar ouvir! 

 

Materiais necessários: 2 garrafas PET, barbante, 4 argolas de plástico, tesoura, durex 

colorido (ou fitas adesivas). 

 

Como fazer: 

http://www.painelcriativo.com.br/?s=criancas&submit=Buscar
http://www.painelcriativo.com.br/?s=garrafa+pet&submit=Buscar


1 – Separe duas garrafas pet limpas e sem rótulos. Corte com a tesoura 1/3 da garrafa pet a 

partir do fundo (o equivalente a um pouco mais que o meio da garrafa); 

2 – Utilize as partes de cima que sobraram das garrafas para fazer o “vai e vem”. Encaixe-as 

uma na outra, deixando os gargalos voltados para o lado de fora, como mostrado na figura 

abaixo: 

  

3– Separe dois fios de barbante  (o comprimento do barbante vai depender da idade da 

criança, ou seja, do quanto ela consegue abrir os braços). Passe esses dois fios de barbante 

dentro das garrafas, em seguida amarre cada ponta do barbante em uma argola de plástico; 

 

 

4– Para decorar o “vai e vem” passe durex colorido ou fita adesiva em volta das garrafas. 
Quem quiser também pode pintar as garrafas que fica muito bacana. 
 

6 - AVIÃO COM ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO: 

 

Sabe aquele rolo de papel higiênico que sempre é jogado fora quando acaba de ser 

usado? 

Com um pouquinho de criatividade ele pode ser reaproveitado para criar brinquedos 

recicláveis, como um avião bem divertido para a criançada. Confira as dicas e faça você 

mesmo o seu em casa!  

 



 

 

Separe um pedaço de papelão e o rolo para fazer os recortes 

  

 

Pegue uma tesoura e faça as asas e a hélice do avião em um pedaço de papelão que 

você encontrar. Com a ajuda de um estilete, é preciso criar os encaixes no rolo de papel 

higiênico. 

Separe um colchete (que pode ser encontrado em papelarias) para prender a hélice no 

rolo. Antes de montar o avião, você pode colorir ele como preferir. 

 

Ou se quiser, pode deixar ele no tom natural do papelão mesmo. Olha só que incrível o 

resultado! 

 



  

Trenzinho de brinquedo com rolo de papel higiênico. 

Dica para reciclar os rolos de papel higiênico que sobram: que tal montar um trenzinho 

de brinquedo? É super fácil de fazer e a criança vai amar. Quando você menos perceber, sua 

casa ganhará montanhas, estradas, pontes e túneis. 

Você vai precisar de: 

• 6 tubinhos de papel higiênico (ou mais) 

• 20 tampinhas de plástico 

• tinta para pintar os tubos 

• pincel 

• barbante 

• tesoura ou furador (ou qualquer outra coisa para fazer furos no papelão do rolo) 

• cola quente 

 

 

 

1. Pinte os tubos de cores bem alegres. Quanto mais colorido, mais legal fica. 

2. Um deles você pode cortar para fazer as chaminés do trem. Lembre-se de cortar no 

formato da letra ‘C’, assim ele vai se encaixar no outro tubo, facilita na hora de colar. 

2. Use a cola quente para grudar as tampinhas no lugar das rodas e as chaminés. 

3. Faça quatro furinhos em cada extremidade do tubo. Esses furinhos serão usados 

para passar o barbante e unir um vagão ao outro. 
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