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Dengue é um dos mais graves problemas de saúde pública da atualidade enfrentado por diversos 

países. Somente com a efetiva participação da população, adotando medidas no seu dia a dia de 

controle dos criadouros do mosquito transmissor da dengue, será possível minimizar o 

agravamento da situação.  

ATIVIDADE: VASO ANTIDENGUE  

Material:  

- Garrafa pet, caneta, materiais p decorar o vasinho (tinta, adesivo ou qualquer outro material 

para decorar), barbante ou lã, uma muda de flor de sua escolha caso tenha.  

Nossa atividade de hoje será a confecção de um vaso antidengue feito com garrafa pet, evitando 

assim a proliferação do mosquito e a exposição de água parada. Para confecção do vaso vocês 

irão precisar de alguns materiais já mencionados acima. Procure envolver a criança, 

proporcionando a ela a participação efetiva no desenvolvimento da atividade.  

Vamos lá realizar a confecção do vaso antidengue? 

Corte a garrafa pet na parte lisa onde fica o rotulo, mais atenção, a parte de cima tem que ficar 

um pouco menor que a parte de baixo, desenhe arcos na garrafa pet com caneta, uma dica e 

usar garrafa pet que já possuem risco na vertical (fica mais fácil de desenhar) recorte as sobras 

entres os arcos, faça um corte reto em cada canto dos arcos, dobre os arcos para fora 

arredondando as abas do arco, pinte o gargalho com tinta (duas camadas). Na parte inferior da 

garrafa, desenhe com tinta ou qualquer outro material. Usem e abuse da criatividade! Fure a 

tampinha (tendo cuidado para não se machucar), faça tranca com 03 pedaços de barbante (40cm 

cada ou lâ( 40 cm), amarre uma das extremidades passe o barbante ou a malha na tampinha ele 

vai funcionar como raiz e transportar a água ate a terra, feche o gargalho com a tampinha, 

coloque água na parte de baixo, coloque a outra metade da garrafa pet segure o barbante sempre 

no meio e coloque terra ou adubo, plante uma flor de sua preferência e coloque o resto da terra, 

regue a planta, pois a terra ainda esta seca. E estará pronto seu vasinho anti dengue. Importante: 

se acabar a água apenas regue por cima e a água em excesso descerá...Lembre se sempre 

deixar água no fundo! 

 

Link: https://youtu.be/rBMsASZroSs 
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SUGESTAO DE MODELOS  DE VASOS : 
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