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Olá a todos, 
Estamos de volta… 
 
Tal como as amigas FAZ-TUDO do 
Universo das fadas, também nós 
podemos fazer tudo. Basta usar a 
imaginação. 
Faz da tua casa o teu mundo, 
imagina e sê criativo. Aqui ficam 
mais 8 ideias para realizares em 
casa. 
 
  
As equipas de monitores das 

Ludotecas, Ludobibliotecas e da 

Componente de Apoio às Famílias 

(ATL), que desenvolvem trabalho 

nas Escolas Primárias e Jardins de 

Infância de Carcavelos, continuam 

a promover esta “mini” edição 

informativa para melhorar os 

nossos dias em casa. 
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Os espanta-espíritos são objetos de transmitem sensações, sons e 

movimentos fantásticos. Nesta construção tudo é válido. Os objeto 

metálicos são uma mais valia para obter bons sons. As cordas ou cordéis 

servem de suportes.  

Espanta 

Espíritos 
 



 

  

Uma maneira engraçada de 

reutilizar revistas e jornais, 

é criares personagens 

imaginárias utilizando estes 

desperdícios. Recorta e 

cola numa superfície plana 

e diverte-te a construir 

bonecos. 

Personagens 

com recortes 
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O caroço do 

ABACATE, fruto de 

zonas tropicais, tem 

o caroço ideal para 

desenvolveres esta 

atividade. Conforme 

vês na imagem 

espeta 3 palitos co 

caroço e coloca-o 

num recipiente com 

água. Deve ficar 

meio submerso. O 

tempo trata do 

resto. 

A minha árvore  

de casa 
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Robot de  

Garrafa 

e tampas 
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Com cola liquida ou cola quente tenta imaginar o teu robot. Com pedaços 
de garrafa e rolhas plásticas consegues criar o teu personagem do futuro. 
Os materiais podem variar… Mas o engraçado é utilizar materiais reciclados 
ligados ao plástico, dá um ar mais futurista. Se quiseres revestir algumas 
peças com papel de alumínio, fica bem fixe! 



 

  

Foguetão  
materiais reciclados 

Tomando como ponto de partida 

uma garrafa plástica de 

refrigerante, podes ao acrescentar 

cartão e fita adesiva construir a tua 

nave. No modelo da nossa imagem 

usámos também esferovite para 

modelar as asas do foguetão. 

Pinta com cores metálicas.  
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Dia 3 de Maio, é um dia 
importante, o dia da Mãe. Com 
uma t-shirt branca e algumas 
tintas acrílicas ou plásticas 
podes fazer coisas bem giras. 
Utiliza a tua mão e cria a tua 
família na camisola. 

 Oferece neste dia uma criação 
tua. Não te esqueças de 
começar uns dias antes. 

6 Dia da Mãe 

 



 

  

 

Vira artista 
 
Cria a tua obra de arte. Com 
caixas de Ovos, paus de toda 
a espécie, rolhas e derivados 
de Cartão, podes fazer um 
quadro digno da parede da 
sala de tua casa. 



 

 

  

Para colorir 8 



 

 

Material a ter em 

casa para ajudar na 

construção dos teus 

trabalhos criativos 

TESOURA 

COLA 

Marcadores 
coloridos 

Fita adesiva 
Material 
reciclado imaginacao 


