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Atividade: Cata-vento 
 
O cata vento é um artesanato bem simples de fazer e tem muitas utilidades, seja para 
alegrar um dia de uma criança ou servir como item decorativo de diversas formas, Envolver 
as crianças nas atividades criativas, Além de ser divertido, Estimula o aprendizado e a 
imaginação. 
 
Materiais necessários: Papel dupla face verde e amarela ou outro papel de sua 

preferência, Vareta de Pipa (papagaio) ou Palito de Churrasco, Alfinete de Cabeça Grande 

ou Tachinha, Alicate de Corte, Martelo, Régua, Lápis, Tesoura e Cola. 

Obs.: Se preferir usar folha de sulfite, pinte um lado verde e outro de amarelo (cores da 

bandeira do Brasil). 

Siga o passo a passo abaixo e depois de pronto, leve a criança para um lugar ventilado para 
que possa ver a magia do Cata-vento acontecer. 
 
Passo a Passo: 
 

1. Corte um quadrado de papel de 20x20cm e trace duas diagonais com uma régua. 
2. Faça 4 cortes de 8,5cm no papel, começando a cortar pelas pontas. 
3. Cole uma ponta no centro do papel com cola quente e em seguida cole as outras três 

pontas para que o papel fique com a forma de cata-vento. Use pouca cola. 
4. Recorte um círculo pequeno, passe cola no e cole bem no centro para arrematar. 
5. Martele o alfinete ou tachinha 1 cm abaixo da ponta da vareta. 

Dica: Para não furar a mesa, coloque a ponta da vareta em cima de uma borracha e o 
restante da vareta em cima de uma revista. 

6. Coloque o cata-vento sobre uma borracha (pode ser um chinelo) e martele o alfinete 
no centro. 

7. Vire o cata-vento de costas e coloque o alfinete no furo que foi feito na vareta. 
8. Corte a ponta do alfinete com alicate ou amasse para não furar a mão 
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Como fazer atividade: Inicie separando todo o material e preparando um local seguro e 

aconchegante. Fale para a criança sobre a construção do brinquedo e que você vai ajudá-la 

na confecção.  



 

Fonte cata-vento: http://www.madamecriativa.com.br/blog/como-fazer-cata-vento-que-gira-de-verdade-
cataventos-vintage-feitos-com-papel-de-scrapbooking 

Dica importante: Para o cata-vento rodar é preciso que tenha espaço no alfinete, 
entre a cabeça do alfinete e a vareta. Se o alfinete ficar muito justo, o cata-vento 
trava. 

9. Arremate as costas da vareta colando um pedacinho de papel ou uma borracha sobre 
o furo, com cola quente ou a cola de sua preferência. 

 
Obs.:  Preste atenção aos materiais que podem machucar a criança. 
 
Não se esqueça de registrar esses momentos de atividades para podermos acompanhar 
nossos pequenos. 
 

 


