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MATERIAIS

COMO FAZER

Reaproveitar materiais para fazer um novo brinquedo de 

material reciclado é muito legal! Construir brinquedos feitos 

a partir de materiais que possivelmente seriam descartados 

no lixo faz um bem danado ao meio ambiente. Além 

disso, ajuda a economizar dinheiro e podemos usar nossa 

criatividade para construir nosso próprio brinquedo. Assim 

todo mundo sai ganhando, não é mesmo?

10 Passo
Separe o coador de papel após o uso e deixe secar 

ao Sol.  Após a secagem, retire o excesso de pó 

seco com ajuda de uma escova de dentes usada, ou 

pincel. Preste bastante atenção nessa etapa para não 

restar nenhum pó usado, senão sua peça poderá virar 

criadouro de fungos.

20 Passo
Depois de limpo e seco você 

pode cortar os filtros de 

papel e aplicar com a cola 

sobre a caixa para deixá-la 

bem bonita. Se você quiser 

deixar colorido é só você 

pintar o papel.

30 Passo
Faça um furo no meio da caixa do 

tamanho de sua bolinha. Separe galhos 

finos e os distribua pela tampa para 

formar um labirinto. Observe a imagem.

40 Passo
Cole cada galho de 

maneira que fique bem 

firme, deixe a cola secar, 

seu brinquedo está pronto.

8 a 10 coadores de café de papel 
usados. Ao separar, espere esfriar e 
retire o excesso de café, mas não lave 
para não perder a coloração natural.

AGORA VAMOS BRINCAR! 

Eu te desafio a colocar a bolinha em um dos cantos da caixa e 

fazer a bolinha percorrer o labirinto até cair pelo buraco! Você deve 

movimentar somente a caixa, não pode colocar a mão na bolinha, ok? 
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