
Oficina de Recicláveis
Passo a passo para montagem de itens sustentáveis

Nesta prova você e sua equipe são convidados a criarem itens para presentear as OSs

apoiadas pelo Instituto Embraer com objetos de decoração e/ou artigos que elas

estiverem precisando!

Preparamos 16 sugestões, com passo a passo,
para você montar e se divertir com a sua família,
colegas ou professores!

Para que você consiga participar, deverá separar as matérias primas
para usar no dia do evento!

Vem com a gente!



Se liga nessas ideias!
1 >> Móveis feitos com Garrafas Pet
Você vai precisar de:

- garrafas pet de 2L
- fita adesiva + faca

2 >> Composteira Caseira

Você vai precisar de:
- 3 caixas de plástico
- minhocas californianas vendidas em loja de jardinagem
- serragem, folhas ou grama seca
- húmus (se não encontrar pode usar terra vegetal preta)

4 >> Garrafas de vidro se tornam vasos, porta trecos e aromatizadores de
ambientes
Você vai precisar de:

- Tintas
- Seringa
- Garrafas
- Potes de alimentos
- Caixas

5 >> Nicho usando palito de picolé
Você vai precisar de:

- palitos de picolé
- cola de madeira ou cola quente
- tinta (opcional) ou verniz (opcional)

6 >> Porta livros de caixas de sabão em pó
Você vai precisar de:

- Caixas de sabão em pó
- Cola
- Tecido
- Papel decorado, contact ou tinta

7 >> Rolhas multifuncionais
Você vai precisar de:

- Rolhas de vinho
- Cola

https://www.tuacasa.com.br/garrafas-decoradas/


8 >> Avião de Madeira

Você vai precisar de:
- 3 palitos de sorvete
- 1 pregador de roupa de madeira
- Cola de madeira ou cola quente
- 2 cores de tinta e pincel

9 >> Bonecos ou Colares
Você vai precisar de:

- Tampinha de garrafa
- Fio de náilon

10  >> Jogo de xícaras

Você vai precisar de:

- Papelão
- Copinho de iogurte limpos e secos,
- Caixa de leite
- Cola quente

11  >> Casinha de boneca

Você vai precisar de:

- Garrafa de amaciante
- Estilete para cortar
- Adesivos e canetinhas para decorar

12  >> Foguete

Você vai precisar de:

➔ Modelo 1
- Rolos de papel higiênico
- Furador
- Papel cartão sustentação
- Cola
➔ Modelo 2
- Rolos de papel toalha,
- EVA
- Tinta ou canetinha para colorir e cola



13  >> Vai e vem

Você vai precisar de:
- Garrafa Pet
- Barbante

14  >> Pebolim

Você vai precisar de:
- Caixa de sapato
- Palitos de churrasco
- Prendedores de roupa
- Régua e canetinhas
- Folha para encapar

15  >> Balanço de chão

Você vai precisar de:
- Metade de um pneu,
- Tábua
- Corda,
- Tinta para colorir

16  >> Bonecas de retalho

Você vai precisar de:

- Molde do corpo em sulfite
- Tecido liso para a pele
- Tecidos estampados para o vestido
- Lápis; Tesoura; Alfinetes
- Agulha e linha (branca)
- Lã de ocre para os cabelos
- Um pedaço de papelão
- Pistola de cola quente
- Caneca ou tinta para tecido
- Algodão



Passo a passo
CRIE ITENS PARA OS E PARA SUA CASA!

1 >> Móveis feitos com Garrafas Pet
Tenha em mãos os materiais necessários!
Bora relembrar?

- garrafas pet de 2L

- fita adesiva + faca

O importante nessa montagem é seguir os passos corretamente a fim de que os

móveis fiquem bem firmes.

Escolha qual móvel deseja fazer e siga os passos:

> encaixar a peça C na peça B encostando o bico da garrafa no fundo.

> da mesma forma, a garrafa A deve entrar com firmeza até o fundo da peça C

> e a cobertura com a peça D deve ficar bem justa.

➔ Atenção! Use somente garrafas de dois litros.

O segredo está em unir as peças de resistência duas a duas, depois essas duplas em

duas, tornando-se quatro, depois essas quatro em duplas que se tornam oito e

novamente até chegar no conjunto com dezesseis. O importante é que a cada vez que

você una um conjunto desses, eles sejam bem envolvidos com uma fita adesiva larga

de qualidade. Assim pode ter certeza de que seu móvel durará por muito tempo.



A dica é colar a fita adesiva com bastante pressão, para que as peças fiquem muito

firmes.

O módulo com dezesseis peças é que será unido a outros iguais até chegar no

tamanho do móvel que você deseja. Veja algumas "receitas" de móveis no link:

http://www.viladoartesao.com.br/blog/cama-sofas-e-pufe-de-garrafa-pet-aprenda-a-

fazer/

➔ Cama de solteiro: no mínimo 750 garrafas
➔ Cama de casal: 1500 garrafas
➔ Sofá de dois lugares: entre 400 e 500 garrafas
➔ Poltrona: 250 garrafas
➔ Pufe: entre 40 e 50 garrafas.

Toque final!

Para sofás, poltronas e pufes, o ideal é fazer um revestimento com espuma para

estofamento e uma capa, como essa da foto.

Para as camas, pinte com tinta PVA e personalize o seu encosto com tecido, de outras

maneiras.

http://www.viladoartesao.com.br/blog/cama-sofas-e-pufe-de-garrafa-pet-aprenda-a-fazer/
http://www.viladoartesao.com.br/blog/cama-sofas-e-pufe-de-garrafa-pet-aprenda-a-fazer/


2 >> Composteira Caseira

Tenha em mãos os materiais necessários!
Bora relembrar?

- 3 caixas de plástico

- minhocas californianas vendidas em loja de jardinagem

- serragem, folhas ou grama seca

- húmus (se não encontrar pode usar terra vegetal preta)

. Imagem A Imagem B                               Imagem C

A - Empilhe três caixas de plástico e deixe a inferior vazia. Faça pequenos furos no

fundo das duas caixas de cima, e forre com uma mistura de húmus e matéria seca

(serragem, folhas ou grama seca). Se não conseguir comprar húmus, use terra vegetal

preta.

B - Na caixa de cima, coloque minhocas californianas, vendidas em lojas de

jardinagem. Depois, adicione uma mistura de matéria seca e restos de comida: frutas,

legumes, cascas de ovo, borra e filtro de café, sachê de chá etc. Evite laticínios e

cítricos. Carne e fezes são proibidos.

C - Inverta as posições: a caixa cheia vai para o meio, onde as minhocas vão digerir os

resíduos em paz. A caixa que agora está em cima vai receber a nova remessa de lixo.

Depois de 30 dias, já é possível abrir a caixa do meio e recolher o adubo gerado pela

decomposição e utilizá-lo em vasos, hortas, pomares e jardins.

https://super.abril.com.br/sociedade/manual-como-montar-uma-composteira-caseira/

Objetos de decoração com itens recicláveis

https://super.abril.com.br/sociedade/manual-como-montar-uma-composteira-caseira/


Com bom gosto, criatividade e um pouco de inspiração, podemos dar novos usos aos

itens que já cumpriram seu papel, mas ainda estão em sua casa.

https://www.tuacasa.com.br/como-reutilizar-objetos-na-decoracao/

3 >> Engradados podem virar uma estante

Tenha em mãos os materiais necessários!
Bora relembrar?

- 3 ou mais engradados (do mesmo tamanho)

https://www.tuacasa.com.br/como-reutilizar-objetos-na-decoracao/


4 >> Garrafas de vidro se tornam vasos, porta trecos e
aromatizadores de ambientes

Tenha em mãos os materiais necessários!
Bora relembrar?

- Tintas

- Seringa

- Garrafas

- Potes de alimentos

- Caixas

Primeiro passo é preciso pintar as garrafas por dentro. Depois, escolha as cores das
tintas e utilize uma seringa para despejá-las dentro das garrafas. Ao aplicar a tinta,
fique girando a garrafa para que a pintura cubra direitinho todos os cantos. Em seguida,
deixe secar bem, colocando as garrafas de cabeça para baixo por algumas horas e
depois para cima. Quando estiverem bem sequinhas, os vasinhos já estarão prontos
para decorar sua casa. Se pintá-las por fora com um pincel, você pode usar como porta
tempero, guardar parafusos, brinquedos etc.

https://www.tuacasa.com.br/garrafas-decoradas/


5 >> Nicho usando palito de picolé
Tenha em mãos os materiais necessários!
Bora relembrar?

- palitos de picolé

- cola de madeira ou cola quente

- tinta (opcional) ou verniz (opcional)

Cole um palito no outro até formar a largura do nicho que deseja. Una os conjuntos de

palitos colando-os até dar o tamanho da lateral que precisa. E, por fim, cole as paredes

no formato que idealizou. Aí é esperar secar e pendurar!



6 >> Porta livros de caixas de sabão em pó
Tenha em mãos os materiais necessários!
Bora relembrar?

- Caixas de sabão em pó

- Cola

- Tecido

- Papel decorado, contact ou tinta

Para fazer um desses em casa, recorte a caixa do sabão e depois forre com tecido ou
papel decorado, você também pode usar o contact.



7 >> Rolhas multifuncionais
Tenha em mãos os materiais necessários!
Bora relembrar?

- Rolhas de vinho

- Cola

As rolhas que protegiam a bebida agora podem continuar celebrando a vida ao serem

transformadas em objetos como:

- Porta copos

- Porta garrafa

- Bandeja

- Para decoração de vasos

Veja a foto auto explicativa abaixo. Existem colas especiais para cortiça e também

colas que atendem a diversos produtos como madeira, cortiça, MDF, papel e outros

materiais porosos. Escolha aquela que melhor irá atender você, ok?



CRIE ITENS PARA AS CRIANÇAS BRINCAREM MUITO!

8 >> Avião de Madeira

Tenha em mãos os materiais necessários!
Bora relembrar?

- 3 palitos de sorvete

- 1 pregador de roupa de madeira

- Cola de madeira ou cola quente

- 2 cores de tinta e pincel



9 >> Bonecos ou Colares
Tenha em mãos os materiais necessários!
Bora relembrar?

- Tampinha de garrafa

- Fio de náilon



10  >> Jogo de xícaras

Tenha em mãos os materiais necessários!
Bora relembrar?

- Papelão

- Copinho de iogurte limpos e secos,

- Caixa de leite

- Cola quente

Não é necessário molde, basta cobrir a caixa de leite e improvisar uma alça com

papelão e eva



11  >> Casinha de boneca

Tenha em mãos os materiais necessários!
Bora relembrar?

- Garrafa de amaciante
- Estilete para cortar
- Adesivos e canetinhas para decorar



12  >> Foguete

Tenha em mãos os materiais necessários!
Bora relembrar?

➔ Modelo 1
- Rolos de papel higiênico

- Furador

- Papel cartão sustentação

- Cola

➔ Modelo 2
- Rolos de papel toalha,

- EVA,

- Tinta ou canetinha para colorir e cola



13  >> Vai e vem

Tenha em mãos os materiais necessários!
Bora relembrar?

- Garrafa Pet

- Barbante.

Corte o fundo de duas garrafas, junte uma na outra pela parte de baixo, passe dois

barbantes de 5 metros cada e prenda cada extremidade em uma argola.



14  >> Pebolim

Tenha em mãos os materiais necessários!
Bora relembrar?

- Caixa de sapato

- Palitos de churrasco

- Prendedores de roupa

- Régua e canetinhas

- Folha para encapar



15  >> Balanço de chão

Tenha em mãos os materiais necessários!
Bora relembrar?

- Metade de um pneu,

- Tábua

- Corda,

- Tinta para colorir



16  >> Bonecas de retalho

Tenha em mãos os materiais necessários!
Bora relembrar?

- Molde do corpo em sulfite

- Tecido liso para a pele

- Tecidos estampados para o vestido

- Lápis; Tesoura; Alfinetes

- Agulha e linha (branca)

- Lã de ocre para os cabelos

- Um pedaço de papelão

- Pistola de cola quente

- Caneca ou tinta para tecido

- Algodão

CORPO

O primeiro passo para fazer a boneca de pano é o corpo. Use o modelo para isso. Vale

lembrar que o molde pode ser feito por você ou retirado da internet. Ele deverá ser de

todas as partes do corpo da boneca.

Coloque a forma de cada parte do corpo sobre o tecido que você escolheu para fazer a

pele de sua boneca. Com o lápis, risque o contorno das partes do tecido. Com tudo

desenhado, recorte o pano e costure-o pelas laterais, lembre-se de deixar espaço

aberto para colocar os algodões ou feltro para enchimento. No tronco, mantenha uma

área livre para colocar os membros inferiores e superiores.



O próximo passo é colocar o algodão em sua boneca ou feltro de enchimento. Também

é possível colocar retalhos. Com as pernas e braços prontos, basta costurá-los no

tronco, também preenchido. Feito isso, o tronco de sua boneca de pano está pronto.

CABELO DA BONECA DE PANO

Para o cabelo de sua boneca de pano será necessário lã e papelão. O comprimento do

cabelo fica a seu critério, mas quanto maior o papelão, maior o cabelo será.

Enrole a lã no papelão por cerca de 30 a 60 voltas completas. Quanto mais voltas, mais

cheio o cabelo ficará. O número de voltas também pode ser maior ou menor

dependendo do tamanho do papelão usado.

Após enrolar a lã no papelão, amarre as pontas da lã e o centro das linhas enroladas.

Em seguida, corte as linhas exatamente no meio e, em seguida, tire as linhas do

papelão. Feito isso, com a ajuda da cola quente, cole os cabelos na cabeça de sua

boneca de pano.

VESTIDO E ROSTO

Com o tecido de sua escolha, recorte o modelo do vestido escolhido e costure-o no

tronco. Não esqueça também de fazer o sapatinho para sua boneca. Para isso molde e

corte o tecido, costurando ou colando nos pés de sua boneca. Com a caneta ou tinta

para tecido, faça os olhos e a boca de sua boneca de pano ou simplesmente não

desenhe uma expressão.



Ou ainda: a sua dica!

Você sabe uma "receita"? Tem uma sugestão? Pode fazer para o Desafio ESG e nos

mostrar! E neste caso, escreva o passo a passo para que possamos dividir depois com

seus colegas e o programa e mais gente possa aprender com você, ok?

Quer mais ideias?
https://www.revistaartesanato.com.br/brinquedos-reciclados-garrafa-pet/

https://www.revistaartesanato.com.br/brinquedos-reciclados-garrafa-pet/

