
                                                                       
 

PROJETO: RECICLATUBE 

 

O “ReciclaTube” é um projeto que visa distribuir tutoriais em vídeos de forma gratuita, com 

uma linguagem fácil e com o objetivo de orientar a confecção de brinquedos e objetos 

recicláveis.  

O projeto é promovido pela Seção de Educação Ambiental (SEDAM) do Jardim Botânico 

Municipal de Santos “Chico Mendes”, com apoio da Secretaria do Meio Ambiente (SEMAM) 

da Prefeitura Municipal de Santos (PMS). 

Os vídeos serão distribuídos mediante preenchimento de um formulário. Nele, o participante 

deverá colocar seu e-mail, para o envio do material da oficina do dia. O preenchimento deste 

formulário deve ser feito até a terça-feira que antecede a oficina. Teremos uma oficina por 

semana, sempre às quartas-feiras. 

CONTEÚDO: 

O conteúdo dos vídeos seguirá a ordem: 

 Descrição do objeto a ser confeccionado; 

 Materiais necessários; 

 Descrição da confecção; 

 Confecção; 

 Resultado Final. 

Cronograma de oficinas 

 

SEMANA TEMA (opções) 

1ª semana Confecção de um porta lápis (utensílio) 

2ª semana Confecção do Jogo da Velha (entretenimento) 

3ª semana Confecção de um regador de garrafa plástica (utensílio) 

4ª semana Confecção do jogo Vai e Vem (entretenimento) 

5ª semana Confecção de uma pá de potes/garrafas plástico (as) (utensílio) 

 

 



                                                                       
 

 

OFICINA II – CONFECÇÃO DE UM JOGO DA VELHA 

 

Introdução 

Um dos motivos do acúmulo de resíduos sólidos é o consumo desenfreado de produtos que são 

armazenados neste tipo de material. A fabricação de tais materiais demanda a retirada de 

recursos naturais disponíveis no meio ambiente. Mediante a esse fator, há grande necessidade 

de mudança no comportamento da sociedade em relação aos impactos ambientais negativos ao 

meio ambiente, com o propósito da promoção de um modelo de consumo sustentável.   

Uma solução eficaz para este problema é a adoção da estratégia dos 3Rs: reduzir (o consumo), 

reutilizar (os materiais) e reciclar (os resíduos). Reutilizar um produto significa reaproveitá-lo 

sem alteração física, modificando ou não o seu uso original. Embalagens retornáveis são 

reutilizáveis, no entanto, aquelas sem retorno são potencialmente recicláveis (ALENCAR, 

2005). 

É necessário privilegiar o processo de redução do consumo destes materiais antes de sua 

reutilização e/ou reciclagem. Uma vez utilizado o produto, é possível transformar materiais 

aparentemente inúteis em produtos novos ou em matéria-prima, diminuindo a quantidade de 

resíduos e reduzindo a utilização de energia e recursos naturais (INSTITUTO AKATU, 2003). 

A reutilização de materiais tem sido foco de vários projetos de Educação Ambiental, tanto em 

escolas (ALENCAR, 2005; LOPES; NUNES, 2010) quanto em outros setores da sociedade 

(SCHEREN; FERREIRA, 2004), utilizando metodologias variadas.   

Nesta oficina será confeccionado um jogo da velha, reutilizando e reaproveitando materiais de 

outros produtos. 

Materiais  

 Caneta/canetinhas coloridas; 

 Cola branca; 

 Oito tampinhas de garrafa PET; 

 Papéis coloridos; 

 Régua; 

 Tesoura; 

 Um CD. 

 

Metodologia (passo a passo) 

É feito um desenho do molde do CD em um papel colorido para confeccionar a base do jogo. 

Após o desenho do molde, o círculo feito no papel é cortado e colado no CD. A base então está 

feita. Com a canetinha/caneta colorida e a régua, é feito o desenho do jogo da velha na base 

(nove repartições). 



                                                                       
 

Em outro papel colorido é feito o desenho do molde das tampinhas. Ele deve ser recortado e 

colado no topo de cada tampinha, que serão as peças do jogo. Por fim, aguarda-se até que as 

peças estejam secas e o jogo estará pronto! 
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