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Para fazer
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#ParaFazerEmCasa

Como fazer
brinquedos

com
reciclagem

passo a passo
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Pista para Carrinhos com Papelao

Casinha com Garrafa PET

Olha que legal essa ideia para fazer uma 
pista de corrida para os carrinhos com 
papelão. É só cortar com a tesoura e ir 
fazendo a pista como achar mais legal. 
Dá para enfeitar com e se deixar 
inclinado é possível também brincar de 
corrida. Muito legal!

Criar uma casinha com garrafa PET não é 
difícil. Basta cortar o meio para fazer o 
interior da casa e enfeitar como achar 
mais bacana. Você pode cortar as 
janelinhas também. Fica muito legal!
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Casinha com Caixa de Papelao

Fogaozinho com Caixa de Papelao

Com caixas de papelão é possível 
também fazer casinhas lindas para 
brincar. Você ainda pode decorar colando 
papeis que você desenhou e pintou, 
criando janelinhas e tudo que você achar 
legal.

Com as caixas de papelão 
também dá para criar lindos 
fogõezinhos de brinquedo. Olha 
como esse ficou fofinho!

Casinha com Caixa de Papelao
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Carrinho com Garrafa PET

Foguete com Rolinho de Papelao

Criar carrinhos com garrafa PET é muito 
divertido. Para fazer é só utilizar espetos de 
madeira para ser os eixos das rodas, que serão 
feitas de tampinhas.
É só fazer 4 furos na garrafa PET, 2 furos para 
um espeto e 2 furos para o outro. Passe os 
espetos de madeira e depois cole as rodinhas 
de tampinhas. Prontinho! Agora é só brincar a 
valer.

Que coisinhas mais fofas são esses 
foguetinhos! Dá para fazer reciclando 
rolinhos de papelão. É só decorar como 
quiser e colar um cone de papel na ponta 
superior. Na parte inferior, você pode fazer 
o suporte dos foguetes com papelão. Fica 
show!
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Malabares com Garrafa PET e
Cabo de Vassoura
Vamos te mostrar o passo a passo de como criar estes 
lindos malabares reciclados.

Você só precisa utilizar garrafas PET para ser a 
parte pesada do instrumento dos malabares. Corte 
o cabo de vassoura no tamanho ideal e cole na 
garrafa PET. É legal colocar algum peso, como 
retalhos de tecido ou algo semelhante, dentro da 
garrafa PET.

Cole bem tudo e decore 
como quiser. 
Prontinho! Agora é só 
usar e abusar dos seus 
malabares reciclados. 
As crianças vão adorar!
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Gangorra com Pneu

Carrinho com Rolo de Papelao e CD’s velhos

Veja como ficou linda essa gangorra reciclada 
com pneu. Muito fofa! É uma linda ideia para 
você se inspirar e fazer uma para os garotos e 
garotas brincarem também!

Olha que bacana esse carrinho reciclado 
com rolinhos de papelão e CD’s. Para fazer 
é só fazer os furos no rolinho papelão, 
passar os espetos de madeira e depois 
colar nos CD’s.
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Brinquedo com Baldes de Tinta

Essa é uma brincadeira legal e que vale super a 
pena fazer para as crianças passarem o tempo! 
Você só precisa fazer dois furos em cada balde 
para passar o barbante e fazer nós para 
prender.
Faça com um tamanho adequado para as 
crianças poderem segurar e deixar os baldes 
agarrados nos pés. Prontinho!

Você ainda pode decorar e deixar o visual mais 
legal, como neste exemplo. Muito divertido, né? 
Faça também e divirta as crianças com 
brinquedos super criativos e feitos com a arte 
da reciclagem.
Tem ainda mais dicas legais de brinquedos com 
reciclagem neste post! Tudo muito lindo e fácil 
para você criar junto com as crianças.
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Foguete com rolo de papelao

Ninjas com rolinhos de papelao

Muito lindinho esse foguete de papelão. É só ir 
cortando e decorando um rolo de papelão com papel 
colorido e mais pedaços de papelão cortados com 
tesoura ou estilete. Super lindo e fácil de fazer.

Outra dica linda para fazer com reciclagem de 
papelão. É só ir decorando de maneira bem 
despojada os rolinhos de papelão e ao final, você 
terá dois ninjas lindos para fazer a alegria das 
crianças.
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Brinquedo com canudos

Que tal fazer uma espécie de L.E.G.O. com canudos? Veja 
como é fácil e simples.

Basta cortar os canudos de forma com 
que eles se encaixem e possam aguçar 
a criatividade das crianças para criarem 
várias formas e formatos.

Dá para fazer correntinhas coloridas e 
muitas coisas legais. É um brinquedo 
super educativo e que a gente faz com 
reciclagem.

Este brinquedo, 
além de lindo, 
entra com 
muita 
delicadeza na 
categoria 
brinquedos 
reciclados 
fáceis de fazer. 
É uma 
brincadeira 
perfeita com 
reciclagem para 
fazer com a 
criançada.
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Ratinhos de pregador e tampinha de garrafa PET

Trem de rolinho de papelao

Esses ratinhos feito de pregadores e tampinhas são 
muito fofinhos. Para fazer é só colar duas 
tampinhas para ser as orelhinhas, cole também 
olhinhos de plásticos e mini pompons para ser os 
focinhos. Muito lindinhos!

Olha que legal! Um trem super colorido e fácil para 
fazer em casa. Para criar é só decorar os rolinhos 
de papelão, pintando e colocando as rodinhas. 
Depois é só unir um no outro com barbante e 
pronto!
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Catapulta de palitos de picole

Bonequinhos com rolos de papelao

Olha que legal essa catapulta com palitos de picolé. 
Para fazer, basta prender as ligas (elásticos) da 
mesma forma que você está vendo na imagem.
Cole uma tampinha na ponta para colocar o que vai 
arremessar e sua catapulta de palitos de picolé está 
feita! :)

Muito fofinhos esses brinquedos reciclados 
fáceis de fazer. São perfeitos para as 
crianças brincarem e fazerem a festa com os 
monstrinhos de brinquedo.
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COLÉGIO

Pista de corrida com
papelao

Lanca discos

Se o seu filhinho ou filhinha adora brincar de 
carrinhos, que tal criar uma pista de corrida 
com papelão para ele? Chame-o para ajudar a 
fazer a pista e o cenário. Fica fantástico! :)

Esses lança discos também é bonitinho e super 
fácil para fazer em casa. Basta cortar vários 
discos com uma garrafa PET e depois cobrir com 
papel crepom ou papel seda, caso você queira 
decorar o brinquedo.
Depois você pode dividir e dar a cada criança, 2 
ou mais discos de uma cor diferente, por 
exemplo. É bem legal para fazê-los criarem seu 
próprio jogo e ainda se divertir fazendo.
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Barquinho com palitos de picole
Para criar é simples, siga o passo a passo e faça também.

Barquinho com palitos de picole
Para criar é simples, siga o passo a passo e faça também.

Cole os palitos de picolé 
para criar a base e depois 
faça a sua vela de 
brinquedo com papel, 
outro palito de picolé e 
cola.
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Hockey em casa

Casinha de Caixa de Papelao

Deixe seu filho brincar de jogar hockey em 
casa. É só criar uma passagem bem simples 
com o meio de uma garrafa PET e colar no 
chão.

Criar uma casinha com caixa de papelão também é 
uma ótima ideia para fazer em casa. Veja que se 
você colocar fitas adesivas nos vincos da caixa de 
papelão, faz com que você possa reutilizar depois 
para que os garotos e garotas brinquem 
novamente.

Criar uma casinha com caixa de papelão também é Criar uma casinha com caixa de papelão também é 
uma ótima ideia para fazer em casa. Veja que se 
você colocar fitas adesivas nos vincos da caixa de 
papelão, faz com que você possa reutilizar depois 
para que os garotos e garotas brinquem 

Criar uma casinha com caixa de papelão também é 
uma ótima ideia para fazer em casa. Veja que se 
você colocar fitas adesivas nos vincos da caixa de 
papelão, faz com que você possa reutilizar depois 
para que os garotos e garotas brinquem 
novamente.

Criar uma casinha com caixa de papelão também é 
uma ótima ideia para fazer em casa. Veja que se 
você colocar fitas adesivas nos vincos da caixa de 
papelão, faz com que você possa reutilizar depois 
para que os garotos e garotas brinquem 
novamente.



COLÉGIO

Jogo de dama com
tampinhas

Fantasia de super-herois

Com um tecido quadriculado você faz o 
tabuleiro e as tampinhas são as peças. Pronto! 
Você já tem um lindo jogo de dama reciclado. :)

Com rolos de papelão você pode fazer punhos 
decorados para as crianças brincarem de 
super-heróis. Olha que legal é essa ideia!

Fantasia de super
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Minhoca com Rolos
de Papelao

Minhoca com Rolos
de Papelao

Que tal fazer uma minhoca reciclada com rolos 
de papelão? É só cortar em pedacinhos e 
depois montar a sua cobrinha ou minhoca 
colando um no outro.

E olha que legal! Você 
pode colocar um 
barbante e deixar a 
criança brincar 
movimentando a minhoca 
de brinquedo. Muito 
legal, não é? :D

São vários brinquedos 
reciclados que podem ser 
úteis para divertir e 
distrair as crianças.
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