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Olá, tudo bem com vocês? 

Dando continuidade ao tema, hoje iremos falar sobre uma ideia que irá despertar o 

interesse da criança sobre a importância da preservação do planeta. Propondo um brinquedo 

confeccionado com material reciclável. A construção de brinquedos utilizando sucata é uma 

maneira simples e atrativa de mostrar às crianças que materiais que costumam ter como destino 

o lixo, podem se tornar objetos úteis e interessantes. Além de desenvolver a criatividade, também 

contribui para a percepção de valores importantes sobre a preservação ambiental e na formação 

de cidadãos ecologicamente conscientes e responsáveis. 

Vamos começar? 

Atividade: Barco com garrafa pet 

Para nossa atividade iremos precisar de duas garrafas pet pequenas (as duas do mesmo 

tamanho) durex ou barbante, 2 bonecos (as) pequenos e não podem ser pesados, tesoura sem 

ponta e bacia com água (imagem estará disponibilizada abaixo da descrição). Primeiramente 

inicie uma conversa informal, explicando para a criança a importância da separação do lixo, que 

existe a coleta seletiva, com cinco tipos de lixeiras para descarte, algumas pessoas utilizam para 

outros fins e que também são meio de sobrevivência para muitos. Colocaremos abaixo da 

descrição terá um vídeo explicativo. Para começar pegue as garrafas e faça uma pequena 

abertura, para inserir um brinquedo em cada garrafa, em seguida coloque as garrafas uma ao 

lado da outra, passe o durex ou amarre com barbante.  Agora o barquinho está pronto, coloque 

na bacia com água para a criança brincar usando a imaginação. Não se esqueçam de registrar 

esse momento através de fotos e vídeos.  Obs.: Lembrando que os bonecos (as) não podem ser 

pesados 
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SEGUE LINK DO VÍDEO: 

https://www.facebook.com/turmadamonica/videos/245793519980657/?t=14 

 

SEGUE MODELO PARA ATIVIDADE 
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