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Semana 1 de 27 a 30 de abril. 

Semana 2 de 04 a 08 de maio. 

A arte e a reciclagem 

No dia a dia utilizamos e descartamos muitos materiais sem nem pensar em 

como eles poderiam ser reaproveitados. Apesar da cultura da coleta seletiva e 

reciclagem estarem cada vez mais presentes na sociedade, ainda é difícil 

enxergar um futuro diferente para o produto descartado. 

Se para uns o produto acaba ali, no lixo, para outros, o lixo é a solução. Não é 

preciso ser artista nem muito criativo, basta entender a relação entre arte e 

reciclagem, e imaginar novos produtos a partir dos materiais “velhos”. 

Por ser um tipo de fonte de renda extremamente sustentável, ambiental e 

economicamente falando, esse tipo de arte com materiais reciclados atrai cada 

vez mais adeptos. 

De decoração natalina a exposições, com um pouco de criatividade, plásticos, 

pneus, garrafas, latas, papéis e jornais, podem ser transformados em vários 

produtos. A criação de bolsas, cestas, porta-lápis, carteiras, cadeiras, sofás, 

puffs, almofadas e até mesmo roupas, estão entre as mais comuns e mais 

“práticas”. 

Agora e a nossa vez de transformar um material reciclável 

em uma coisa especial. 

Já pensou em presentear sua mãe, sua avó ou uma pessoa querida com um 

objeto feito por você nesse dia das mães? 

Agora iremos produzir um porta recado ou porta retrato feito de material 

reciclável. Solte sua imaginação, faça detalhes, brinque e deixe sua 

lembrancinha ainda mais linda. 
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Materiais necessários:  

5 tampinhas de refrigerante da mesma cor (caso não tenha da mesma cor você 

poderá pintar as tampinhas para que fiquem todas iguais); 

1 tampinha de refrigerante de cor diferente; 

1 tampinha de refrigerante verde (opcional);  

1 tampinha maior para suporte (tampa de amaciante, iogurte, leite ou qualquer 

disponível), caso não tenha pode utilizar outra tampinha de refrigerante; 

1 palito de churrasco, ou pedaço de arame ou até mesmo um pedaço de arame 

de um caderno velho; 

1 clipes de papel; 

Cola quente ou cola de contato (superbonder) 

 

Vamos a prática  

1 – Separe as tampinhas necessárias.  
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2 – Se for utilizar palito de churrasco pode pintar de verde ou marrom. 

 

 

3 – Caso queira retirar as escritas das tampinhas é bem simples. Temos duas 

opções: 

• A primeira é lavar com esponja de aço (bombril); 

• A segunda é utilizar um algodão com acetona (essa é mais fácil). 
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4 – Partimos agora para a montagem da flor. Com a cor escolhida unimos as 

tampinhas dando o formato de uma flor. 

 

 

 

 

5 -Após a flor montada colamos a tampinha de cor diferente no centro. 
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6 – Cole o palito no centro da flor e logo após cole a tampinha de suporte na 

parte inferior (caso optar por colocar a tampinha verde ela deve ser encaixada 

no meio do palito antes de colar o suporte). 

 

 

 

7 – Para finalizar é só colar o clips na parte superior da flor. 
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8 – Está pronto seu porta recado/porta retrato (no meu utilizei uma tampinha 

verde no meio simulando uma folha). 
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Façam registros fotográficos da produção das suas peças, vamos precisar 

quando retornarmos as aulas presenciais. Devem também fazer o registro 

fotográfico da entrega para sua mãe e enviar a foto como retorno da atividade. 

Caprichem nas fotos. 

A foto pode ser enviada pelo WhatsApp 

Cristina: (27) 99987-3580 


