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Olá famílias! 
 Esperamos que estejam todos bem. 

 Na atividade de ontem (segunda-feira 26/04), vimos que o Rafinha fez uma campanha em 
prol do desarmamento infantil, propôs para que construíssem brinquedos com materiais 
recicláveis para trocarem pelas armas de brinquedos; 

 Seguindo o exemplo do Rafinha construa um brinquedo com materiais recicláveis com a 
ajuda de um adulto. 

 Algumas sugestões de brinquedos: 
PÉ DE LATA 
Materiais 
2 latas de achocolatado ou outra parecida. 
2 pedaços de corda  de náilon ou barbante com aproximadamente 1,20 m 
cada (tamanho varia de acordo com o tamanho da criança). 
 
Como fazer 
1. Faça dois furos no fundo da lata (pode usar um prego para fazer o furo), 
sendo um em cada lado para deixar espaço suficiente para colocar os pés. 
2. Passe a corda ou barbante pelos furinhos e amarre as pontas na parte de 
dentro da lata. 
3. Coloque a tampa e decore com pedaços de plástico, adesivo ou tinta. 
Para brincar, suba com um pé em cada lata, segure o barbante e ande se equilibrando nas latas. 
 

CAVALO COM CABO DE VASSOURA 

Material 
Papel cartão, lã, cabo de vassoura, cola branca escolar. 
Como fazer 
1. Desenhe a cabeça do cavalo no papelão duas vezes. 
2. Recorte  e cole a frente e o verso, sem esquecer-se de deixar uma abertura na 
parte de baixo para encaixar no cabo de vassoura. 
3. Faça um furo próximo ao focinho, corte um pedaço de lã e passe pelo furo e amarre as pontas 
para formar a rédea. 
4. Faça vários pequenos furos na parte de cima da cabeça do cavalo. 
5. Corte pedaços de lã e passe pelos furos para formar a crina do cavalo. 
6. Encaixe a cabeça no cabo de vassoura. 
Agora é só brincar. 
 
Fonte de pesquisa: http://turminha.mpf.mp.br/explore/direitos-das-criancas/seguranca/desarmamento-infantil    

 

 


