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VOCÊ SABE POR QUE
COM SUCATA?

NA ESCOLA TRABALHAMOS



Existem algumas razões para que trabalhos
como esse sejam realizados no ambiente escolar.
Lazer, estimulação da criatividade ou outros
aspectos relevantes na criança. 

Além disso, muitas vezes a atividade é realizadas em 
grupo, ensinando a interação social e a dividir o espaço. 

Todo brinquedo confeccionado com material reciclável 
tende a despertar nas crianças novos interesses,

desenvolve grandiosamente a criatividade, mostrando
as possibilidades de transformar objetos e também

a destreza manual na confecção dos brinquedos.



QUE TAL PROPOR
ATIVIDADES COM SUCATA
EM CASA TAMBÉM?



• BRINQUEDO COM
BOLINHAS E TUBOS
DE PAPEL TOALHA



Bastam um rolo de papel toalha e uma bolinha (ou bola 
de algodão) para você fazer uma brincadeira que vai 
estimular o bebê a ficar de pé. Você gruda o tubo
na parede e o bebê vai precisar se levantar para jogar
a bolinha dentro dele. A bolinha cai no chão e a tarefa
se repete. Além de fazer o bebê exercitar as perninhas, 
é ótimo para desenvolver a coordenação olho-mão.

Mais para frente, quando o bebê estiver entre 12 e 18 
meses, você pode colocar mais tubos, de diferentes 
diâmetros, e bolinhas de diferentes tamanhos, para 

aumentar a complexidade da atividade.



Com pelo menos 5 garrafas pet vazias, algumas 
canetas permanentes e fitas adesivas para
enfeitar, você faz um divertido boliche caseiro. 
Faça uma bolinha com meia e divirta – se.

• BOLICHE
   CASEIRO



• ROBÔ



Aqui a ideia é dar para as crianças uma caixa
de materiais e as deixar inventarem seus próprios
brinquedos de sucata com os  recursos disponíveis.
Algumas sugestões do que você pode reunir: 
caixa de papelão, rolos de papel higiênico e papel,
pote de iogurte, garrafas pet, plástico bolha, bandejas 
de isopor e o que mais tiver disponível na sua casa.

• ROBÔ
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