
Brinquedos com garrafa pet: Cai não Cai 

 

 

1º passo: Pinte os palitos de churrasco (quanto mais coloridos, melhor!) e 

deixe-os secar. 

2º passo: Com cuidado, corte ao meio as duas garrafas. Você irá utilizar as 

duas partes de baixo, descartando os gargalos. Faça furos perfurando os 

dois lados do plástico, de forma que os palitos possam atravessar a 

garrafa. 

3º passo: Coloque todas as tampinhas em uma das garrafas e feche com a 

outra. Por fim, encaixe todos os palitos de churrasco, de forma que as 

tampinhas não passem para o outro lado. 

 

 

 

 

 



 

Brinquedos com papelão: Avião 

Você vai precisar de uma caixa de papelão grande o suficiente para que 

seu filho caiba dentro, pedaços de papelão, caneta, cola, tesoura e tinta. 

 

2º passo: Com a cola, fixe a hélice na parte frontal da caixa de papelão e 

as asas em cada lateral. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Brinquedos com garrafa pet: Cai não Cai 

Para fazer esse brinquedo, você vai precisar de duas garrafas pet, muitas 

tampinhas de garrafa, palitos de churrasco, tinta e tesoura. 

1º passo: Pinte os palitos de churrasco (quanto mais coloridos, melhor!) e 

deixe-os secar. 

2º passo: Com cuidado, corte ao meio as duas garrafas. Você irá utilizar as 

duas partes de baixo, descartando os gargalos. Faça furos perfurando os 

dois lados do plástico, de forma que os palitos possam atravessar a 

garrafa. 

3º passo: Coloque todas as tampinhas em uma das garrafas e feche com a 

outra. Por fim, encaixe todos os palitos de churrasco, de forma que as 

tampinhas não passem para o outro lado. 

 

 

 

 

 



 

 

Brinquedos com papelão: Avião 

Você vai precisar de uma caixa de papelão grande o suficiente para que 

seu filho caiba dentro, pedaços de papelão, caneta, cola, tesoura e tinta. 

1º passo: Nos pedaços de papelão, desenhe a hélice e as asas do avião. 

Em seguida, recorte-as. 

2º passo: Com a cola, fixe a hélice na parte frontal da caixa de papelão e 

as asas em cada lateral. 

3º passo: Depois que tudo estiver fixado, utilize diferentes cores de tinta 

para enfeitar o avião do seu pequeno. 

 

 

 


