
Visite nosso Blog e veja outras ideias: 

www.brasilsolidario.org.br/blog 

Curta nossa página no Facebook: 

facebook.com/institutobrasilsolidario 

Materiais de apoio:
Para auxiliar você a planejar suas aulas 
com os instrumentos de material reciclá-
vel, consulte também os cadernos temáti-
cos Sistemas de Produção, as práticas Co-
leta Seletiva - LEVE, Instrumentos musicais 
com materiais recicláveis, Móveis de pallet 
e pneus, Pufes de PET e a sequência didá-
tica Como gerar valor para o ambiente e a 
comunidade a partir do aproveitamento de 
resíduos? que compõem este programa.

Como esta prática apoia o currículo escolar?

Veja no quadro a seguir algumas ideias de aplicações 
didáticas que podem ser usadas para desenvolver ha-
bilidades descritas no documento da Base Nacional 
Comum Curricular, disponível no site http://basena-
cionalcomum.mec.gov.br/ . 
Inspire-se para criar outras conexões entre esta prática 
e a teoria que deseja explorar com seus alunos.

Os bonecos de vara com mate-
rial reutilizado têm potencial 
para auxiliar você a ensinar 
vários conceitos para as dife-
rentes etapas da vida escolar, 
a partir da experiência prática.  

Área do 
conhecimento

Unidade 
temática

Habilidades desenvolvidas em cada etapa
Fonte: Documento da Base Nacional Comum Curricular

Matemática

Grandezas e 
Medidas

   2o a 5o ano  

Estimar, medir, comparar, ler e registrar comprimentos, área, capacidade, 
massa, volume e intervalos de tempo necessários para o projeto, utilizando 
unidades de medida como metro, cm, cm2, cm3, horas e minutos.

Geometria

    3o a 5o ano  

Classificar, comparar e associar as figuras geométricas planas e especiais que 
compõem o projeto, tais como retângulo, quadrado, círculo, entre outras.

Ciências da 
Natureza

Vida e 
evolução

   9o ano  

Propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de problemas 
ambientais da cidade ou da comunidade, com base na análise do 
desempenho dos bonecos de material reutilizado como uma vivência bem-
sucedida.

Geografi a

Natureza, 
ambientes e 
qualidade de 
vida

   3o ano  

Relacionar a produção de lixo doméstico ou da escola aos problemas 
causados pelo consumo excessivo e construir propostas para o consumo 
consciente, considerando a ampliação de hábitos de redução, reuso e 
reciclagem/descarte de materiais consumidos em casa, na escola e/ou no 
entorno.

Mundo do 
trabalho

  4o ano  

Descrever e discutir o processo de produção (transformação de matérias-
primas), circulação e consumo de diferentes produtos.

  7o ano  

Discutir em que medida a produção, a circulação e o consumo de 
mercadorias provocam impactos ambientais, assim como influem na 
distribuição de riquezas, em diferentes lugares.

Língua 
Portuguesa

Experiências 
estéticas

  2o ano  

Usar os bonecos para recitar parlendas, quadras, quadrinhas e poemas, 
além de cantar músicas e canções, com ritmo, melodia e sonoridade, 
observando as rimas.

Língua 
Portuguesa

Reconstrução 
do sentido do 
texto literário

   8o ano  

Analisar recursos à intertextualidade (referências, alusões, retomadas) em 
textos literários e em outras manifestações artísticas (cinema, teatro, artes 
visuais e midiáticas, música).

   9o ano  

Analisar temas, categorias, estruturas, valores e informações em textos 
literários e outras manifestações artísticas (obras de cinema, teatro, artes 
visuais e midiáticas e música).

Artes Teatro

   1o a 5o ano  

Descobrir teatralidades na vida cotidiana, identificando elementos teatrais 
(variadas entonações de voz, diferentes fisicalidades, diversidade de 
personagens e narrativas etc.).

Experimentar o trabalho colaborativo, coletivo e autoral em improvisações 
teatrais e processos narrativos criativos em teatro, explorando desde 
a teatralidade dos gestos e das ações do cotidiano até elementos de 
diferentes matrizes estéticas e culturais.

   1o a 9o ano 

Compor improvisações e acontecimentos cênicos com base em 
textos dramáticos ou outros estímulos (música, imagens, objetos etc.), 
caracterizando personagens (com figurinos e adereços), cenário, iluminação 
e sonoplastia e considerando a relação com o espectador.

Reconhecer e apreciar formas distintas de manifestações do teatro, 
aprendendo a ver e a ouvir histórias dramatizadas e cultivando a percepção, 
o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório ficcional.

   6o a 9o ano 

Explorar diferentes elementos envolvidos na composição dos 
acontecimentos cênicos (figurinos, adereços, cenário, iluminação e 
sonoplastia) e reconhecer seus vocabulários.

Experimentar a gestualidade e as construções corporais e vocais de maneira 
imaginativa na improvisação teatral e no jogo cênico.

educação
práticas de

ambiental

Materiais necessários
Para a cabeça: latas, cabaças, garra-
fas PET, frascos de produtos de limpe-
za, caixas de papelão, cujo formato 
lembre uma cabeça;

Para o corpo: mangueiras, tubos de 
pvc, cabos de vassoura, varas de pes-
ca sem uso, hastes de arame ou peda-
ços de madeira longos e fi nos;

Para o fi gurino: pedaços de tecido, re-
talhos, roupas usadas, lenços e aces-
sórios;

Para decorar o rosto e fazer o cabelo: 
barbantes ou lãs coloridas, retalhos 
de tecido, tampas de garrafa, botões, 
folhas de revista ou jornais;

Para as mãos: papelão ou EVA;

  tintas coloridas;

  fi ta adesiva;

  pincéis;

  cola;

  tesoura;

  martelo;

  pregos ou tachinhas;

  lixa para madeira.

Bonecos de vara com 
material reaproveitado

Objetivo
Oferecer diversos e cria� vos exemplos de 
reu� lização de embalagens plás� cas, ma-
deira, entre outros materiais, diminuindo 
o impacto ambiental de seu descarte e 
ampliando o olhar dos alunos para ver os 
resíduos como fontes de matéria-prima 
para brincadeiras, apresentações de teatro 
e geração de renda.

Aplicação
Os bonecos de vara com material reapro-
veitado podem ser usados em a� vidades 
e apresentações escolares, em casa ou nas 
comunidades e para exercitar a cria� vidade, 
o trabalho em equipe e despertar os talen-
tos ar� s� cos de pessoas de todas as idades. 
Apresentações ar� s� cas com esses bonecos 
podem até gerar renda para famílias.

Justificativa
Ao reu� lizar embalagens, resíduos e outros 
objetos para a confecção de bonecos e ou-
tros brinquedos, evidencia-se a u� lidade 
de materiais que geralmente são descar-
tados como lixo. Com esses bonecos, você 
aprende e se diverte de forma sustentável 
e econômica.

Atenção:

Materiais cortantes devem 

ficar fora do alcance de 

crianças ou manuseados com 

supervisão de um adulto.

* Como fazer * 
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Use e abuse dos formatos inusitados 
de embalagens de produtos de limpe-
za, alimentos e plásticos para criar 
bichos, plantas, monstros, criaturas 
extraterrestres e outros personagens. 
Solte a imaginação!

Convide os alunos para batizar os 
bonecos e escrever roteiros com his-
tórias para dar vida e emoção a eles. 

Aproveite o teatro de bonecos de vara 
para conscientizar a comunidade es-
colar sobre campanhas educativas e 
sociais, como prevenção de doenças, 
hábitos saudáveis, reciclagem e ou-
tros temas;

Observações
Passo a Passo: 

Para dar um acabamento artístico 
nos materiais, decore-os com tintas 
coloridas, papel, spray, entre outros 
materiais.

A escola pode procurar um grupo 
de teatro ou artesão da região para 
criar bonecos e roteiros ainda mais 
inusitados e criativos, com diferentes 
técnicas, como luvas, fantoches, bo-
necos de fio, marionetes, mamulen-
gos, teatro de sombras entre outros. 
Confira um vídeo com exemplos des-
tas técnicas em goo.gl/7taoBU

Para saber mais, acesse a aposti-
la teatro de bonecos, disponível em 
http://www.brasilsolidario.com.br/
wp-content/uploads/Apostila_Tea-
tro_Bonecos.pdf 

1. Pegue frascos, garrafas PET, cabaças 
ou caixas para montar as cabeças;

2. Cole tampas de garrafa, botões, bo-
las de �ta adesiva e outros objetos para 
montar os olhos, o nariz, a boca e as 
orelhas;

7. Faça um furo na cabeça para encai-
xar a vara principal que irá formar o 
corpo, sustentar a cabeça e servir como 
pescoço;

8. Com prego, �tas, grampos ou bar-
bante, conecte a vara que servirá para 
montar os ombros e sustentar os braços 
dos bonecos;

9. Para os braços, corte e fure pedaços 
menores de varas de tubos ou madei-
ra e �xe-os com barbantes formando 
ângulos, para dar a ideia de cotovelos 
articulados;

3. Use a técnica da papietagem para co-
brir e dar um aspecto uniforme à cabe-
ça: rasgue folhas de revista ou jornal em 
tiras �nas e vá colando as tiras, uma a 
uma sobre a cabeça, sobrepondo-as até 
formar uma capa bem �rme. Em segui-
da, cubra com tinta e espere secar;

4. Pinte as cabeças com cores que re-
presentem diversos tons de pele;

5. Pinte a expressão dos olhos, o con-
torno da boca, bigodes, barba entre ou-
tros elementos do rosto;

Preparação

1. Lave bem, retire rótulos e seque 
todos as embalagens;

2. Lixe cabos de vassoura e hastes de 
madeira para retirar farpas;

3. Separe os materiais e reserve um es-
paço adequado para montagem dos bo-
necos;

4. Entregue aventais aos alunos ou 
peça para vestirem roupas que possam 
manchar de tinta e cola.

Montagem

10. Recorte pedaços de papelão ou 
EVA em forma de mãos e cole na ponta 
dos braços. 

12. Cole ou amarre nas mãos uma haste 
�na de arame ou vareta de madeira para 
permitir a manipulação dos braços. 

13. Providencie uma tapadeira alta 
para esconder os manipuladores dos 
bonecos. Pode ser feita de tapume de 
construção, banner usado, tecido, pa-
pelão ou qualquer outro material. Pin-
te um cenário, cole imagens ou encape 
para dar um acabamento artístico e ele-
gante. Agora é só preparar a apresenta-
ção e divertir a todos!

6. Cole tiras de jornal, tecido, barbante 
ou lã para criar os cabelos e �nalize a 
cabeça com chapéus ou laços de papel;

11. Vista o boneco com peças de roupa, 
lenços ou pedaços de tecido colorido;
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Use e abuse dos formatos inusitados 
de embalagens de produtos de limpe-
za, alimentos e plásticos para criar 
bichos, plantas, monstros, criaturas 
extraterrestres e outros personagens. 
Solte a imaginação!

Convide os alunos para batizar os 
bonecos e escrever roteiros com his-
tórias para dar vida e emoção a eles. 

Aproveite o teatro de bonecos de vara 
para conscientizar a comunidade es-
colar sobre campanhas educativas e 
sociais, como prevenção de doenças, 
hábitos saudáveis, reciclagem e ou-
tros temas;

Observações
Passo a Passo: 

Para dar um acabamento artístico 
nos materiais, decore-os com tintas 
coloridas, papel, spray, entre outros 
materiais.

A escola pode procurar um grupo 
de teatro ou artesão da região para 
criar bonecos e roteiros ainda mais 
inusitados e criativos, com diferentes 
técnicas, como luvas, fantoches, bo-
necos de fio, marionetes, mamulen-
gos, teatro de sombras entre outros. 
Confira um vídeo com exemplos des-
tas técnicas em goo.gl/7taoBU

Para saber mais, acesse a aposti-
la teatro de bonecos, disponível em 
http://www.brasilsolidario.com.br/
wp-content/uploads/Apostila_Tea-
tro_Bonecos.pdf 

1. Pegue frascos, garrafas PET, cabaças 
ou caixas para montar as cabeças;

2. Cole tampas de garrafa, botões, bo-
las de �ta adesiva e outros objetos para 
montar os olhos, o nariz, a boca e as 
orelhas;

7. Faça um furo na cabeça para encai-
xar a vara principal que irá formar o 
corpo, sustentar a cabeça e servir como 
pescoço;

8. Com prego, �tas, grampos ou bar-
bante, conecte a vara que servirá para 
montar os ombros e sustentar os braços 
dos bonecos;

9. Para os braços, corte e fure pedaços 
menores de varas de tubos ou madei-
ra e �xe-os com barbantes formando 
ângulos, para dar a ideia de cotovelos 
articulados;

3. Use a técnica da papietagem para co-
brir e dar um aspecto uniforme à cabe-
ça: rasgue folhas de revista ou jornal em 
tiras �nas e vá colando as tiras, uma a 
uma sobre a cabeça, sobrepondo-as até 
formar uma capa bem �rme. Em segui-
da, cubra com tinta e espere secar;

4. Pinte as cabeças com cores que re-
presentem diversos tons de pele;

5. Pinte a expressão dos olhos, o con-
torno da boca, bigodes, barba entre ou-
tros elementos do rosto;

Preparação

1. Lave bem, retire rótulos e seque 
todos as embalagens;

2. Lixe cabos de vassoura e hastes de 
madeira para retirar farpas;

3. Separe os materiais e reserve um es-
paço adequado para montagem dos bo-
necos;

4. Entregue aventais aos alunos ou 
peça para vestirem roupas que possam 
manchar de tinta e cola.

Montagem

10. Recorte pedaços de papelão ou 
EVA em forma de mãos e cole na ponta 
dos braços. 

12. Cole ou amarre nas mãos uma haste 
�na de arame ou vareta de madeira para 
permitir a manipulação dos braços. 

13. Providencie uma tapadeira alta 
para esconder os manipuladores dos 
bonecos. Pode ser feita de tapume de 
construção, banner usado, tecido, pa-
pelão ou qualquer outro material. Pin-
te um cenário, cole imagens ou encape 
para dar um acabamento artístico e ele-
gante. Agora é só preparar a apresenta-
ção e divertir a todos!

6. Cole tiras de jornal, tecido, barbante 
ou lã para criar os cabelos e �nalize a 
cabeça com chapéus ou laços de papel;

11. Vista o boneco com peças de roupa, 
lenços ou pedaços de tecido colorido;
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Use e abuse dos formatos inusitados 
de embalagens de produtos de limpe-
za, alimentos e plásticos para criar 
bichos, plantas, monstros, criaturas 
extraterrestres e outros personagens. 
Solte a imaginação!

Convide os alunos para batizar os 
bonecos e escrever roteiros com his-
tórias para dar vida e emoção a eles. 

Aproveite o teatro de bonecos de vara 
para conscientizar a comunidade es-
colar sobre campanhas educativas e 
sociais, como prevenção de doenças, 
hábitos saudáveis, reciclagem e ou-
tros temas;

Observações
Passo a Passo: 

Para dar um acabamento artístico 
nos materiais, decore-os com tintas 
coloridas, papel, spray, entre outros 
materiais.

A escola pode procurar um grupo 
de teatro ou artesão da região para 
criar bonecos e roteiros ainda mais 
inusitados e criativos, com diferentes 
técnicas, como luvas, fantoches, bo-
necos de fio, marionetes, mamulen-
gos, teatro de sombras entre outros. 
Confira um vídeo com exemplos des-
tas técnicas em goo.gl/7taoBU

Para saber mais, acesse a aposti-
la teatro de bonecos, disponível em 
http://www.brasilsolidario.com.br/
wp-content/uploads/Apostila_Tea-
tro_Bonecos.pdf 

1. Pegue frascos, garrafas PET, cabaças 
ou caixas para montar as cabeças;

2. Cole tampas de garrafa, botões, bo-
las de �ta adesiva e outros objetos para 
montar os olhos, o nariz, a boca e as 
orelhas;

7. Faça um furo na cabeça para encai-
xar a vara principal que irá formar o 
corpo, sustentar a cabeça e servir como 
pescoço;

8. Com prego, �tas, grampos ou bar-
bante, conecte a vara que servirá para 
montar os ombros e sustentar os braços 
dos bonecos;

9. Para os braços, corte e fure pedaços 
menores de varas de tubos ou madei-
ra e �xe-os com barbantes formando 
ângulos, para dar a ideia de cotovelos 
articulados;

3. Use a técnica da papietagem para co-
brir e dar um aspecto uniforme à cabe-
ça: rasgue folhas de revista ou jornal em 
tiras �nas e vá colando as tiras, uma a 
uma sobre a cabeça, sobrepondo-as até 
formar uma capa bem �rme. Em segui-
da, cubra com tinta e espere secar;

4. Pinte as cabeças com cores que re-
presentem diversos tons de pele;

5. Pinte a expressão dos olhos, o con-
torno da boca, bigodes, barba entre ou-
tros elementos do rosto;

Preparação

1. Lave bem, retire rótulos e seque 
todos as embalagens;

2. Lixe cabos de vassoura e hastes de 
madeira para retirar farpas;

3. Separe os materiais e reserve um es-
paço adequado para montagem dos bo-
necos;

4. Entregue aventais aos alunos ou 
peça para vestirem roupas que possam 
manchar de tinta e cola.

Montagem

10. Recorte pedaços de papelão ou 
EVA em forma de mãos e cole na ponta 
dos braços. 

12. Cole ou amarre nas mãos uma haste 
�na de arame ou vareta de madeira para 
permitir a manipulação dos braços. 

13. Providencie uma tapadeira alta 
para esconder os manipuladores dos 
bonecos. Pode ser feita de tapume de 
construção, banner usado, tecido, pa-
pelão ou qualquer outro material. Pin-
te um cenário, cole imagens ou encape 
para dar um acabamento artístico e ele-
gante. Agora é só preparar a apresenta-
ção e divertir a todos!

6. Cole tiras de jornal, tecido, barbante 
ou lã para criar os cabelos e �nalize a 
cabeça com chapéus ou laços de papel;

11. Vista o boneco com peças de roupa, 
lenços ou pedaços de tecido colorido;
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Visite nosso Blog e veja outras ideias: 

www.brasilsolidario.org.br/blog 

Curta nossa página no Facebook: 

facebook.com/institutobrasilsolidario 

Materiais de apoio:
Para auxiliar você a planejar suas aulas 
com os instrumentos de material reciclá-
vel, consulte também os cadernos temáti-
cos Sistemas de Produção, as práticas Co-
leta Seletiva - LEVE, Instrumentos musicais 
com materiais recicláveis, Móveis de pallet 
e pneus, Pufes de PET e a sequência didá-
tica Como gerar valor para o ambiente e a 
comunidade a partir do aproveitamento de 
resíduos? que compõem este programa.

Como esta prática apoia o currículo escolar?

Veja no quadro a seguir algumas ideias de aplicações 
didáticas que podem ser usadas para desenvolver ha-
bilidades descritas no documento da Base Nacional 
Comum Curricular, disponível no site http://basena-
cionalcomum.mec.gov.br/ . 
Inspire-se para criar outras conexões entre esta prática 
e a teoria que deseja explorar com seus alunos.

Os bonecos de vara com mate-
rial reutilizado têm potencial 
para auxiliar você a ensinar 
vários conceitos para as dife-
rentes etapas da vida escolar, 
a partir da experiência prática.  

Área do 
conhecimento

Unidade 
temática

Habilidades desenvolvidas em cada etapa
Fonte: Documento da Base Nacional Comum Curricular

Matemática

Grandezas e 
Medidas

   2o a 5o ano  

Estimar, medir, comparar, ler e registrar comprimentos, área, capacidade, 
massa, volume e intervalos de tempo necessários para o projeto, utilizando 
unidades de medida como metro, cm, cm2, cm3, horas e minutos.

Geometria

    3o a 5o ano  

Classificar, comparar e associar as figuras geométricas planas e especiais que 
compõem o projeto, tais como retângulo, quadrado, círculo, entre outras.

Ciências da 
Natureza

Vida e 
evolução

   9o ano  

Propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de problemas 
ambientais da cidade ou da comunidade, com base na análise do 
desempenho dos bonecos de material reutilizado como uma vivência bem-
sucedida.

Geografi a

Natureza, 
ambientes e 
qualidade de 
vida

   3o ano  

Relacionar a produção de lixo doméstico ou da escola aos problemas 
causados pelo consumo excessivo e construir propostas para o consumo 
consciente, considerando a ampliação de hábitos de redução, reuso e 
reciclagem/descarte de materiais consumidos em casa, na escola e/ou no 
entorno.

Mundo do 
trabalho

  4o ano  

Descrever e discutir o processo de produção (transformação de matérias-
primas), circulação e consumo de diferentes produtos.

  7o ano  

Discutir em que medida a produção, a circulação e o consumo de 
mercadorias provocam impactos ambientais, assim como influem na 
distribuição de riquezas, em diferentes lugares.

Língua 
Portuguesa

Experiências 
estéticas

  2o ano  

Usar os bonecos para recitar parlendas, quadras, quadrinhas e poemas, 
além de cantar músicas e canções, com ritmo, melodia e sonoridade, 
observando as rimas.

Língua 
Portuguesa

Reconstrução 
do sentido do 
texto literário

   8o ano  

Analisar recursos à intertextualidade (referências, alusões, retomadas) em 
textos literários e em outras manifestações artísticas (cinema, teatro, artes 
visuais e midiáticas, música).

   9o ano  

Analisar temas, categorias, estruturas, valores e informações em textos 
literários e outras manifestações artísticas (obras de cinema, teatro, artes 
visuais e midiáticas e música).

Artes Teatro

   1o a 5o ano  

Descobrir teatralidades na vida cotidiana, identificando elementos teatrais 
(variadas entonações de voz, diferentes fisicalidades, diversidade de 
personagens e narrativas etc.).

Experimentar o trabalho colaborativo, coletivo e autoral em improvisações 
teatrais e processos narrativos criativos em teatro, explorando desde 
a teatralidade dos gestos e das ações do cotidiano até elementos de 
diferentes matrizes estéticas e culturais.

   1o a 9o ano 

Compor improvisações e acontecimentos cênicos com base em 
textos dramáticos ou outros estímulos (música, imagens, objetos etc.), 
caracterizando personagens (com figurinos e adereços), cenário, iluminação 
e sonoplastia e considerando a relação com o espectador.

Reconhecer e apreciar formas distintas de manifestações do teatro, 
aprendendo a ver e a ouvir histórias dramatizadas e cultivando a percepção, 
o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório ficcional.

   6o a 9o ano 

Explorar diferentes elementos envolvidos na composição dos 
acontecimentos cênicos (figurinos, adereços, cenário, iluminação e 
sonoplastia) e reconhecer seus vocabulários.

Experimentar a gestualidade e as construções corporais e vocais de maneira 
imaginativa na improvisação teatral e no jogo cênico.

educação
práticas de

ambiental

Materiais necessários
Para a cabeça: latas, cabaças, garra-
fas PET, frascos de produtos de limpe-
za, caixas de papelão, cujo formato 
lembre uma cabeça;

Para o corpo: mangueiras, tubos de 
pvc, cabos de vassoura, varas de pes-
ca sem uso, hastes de arame ou peda-
ços de madeira longos e fi nos;

Para o fi gurino: pedaços de tecido, re-
talhos, roupas usadas, lenços e aces-
sórios;

Para decorar o rosto e fazer o cabelo: 
barbantes ou lãs coloridas, retalhos 
de tecido, tampas de garrafa, botões, 
folhas de revista ou jornais;

Para as mãos: papelão ou EVA;

  tintas coloridas;

  fi ta adesiva;

  pincéis;

  cola;

  tesoura;

  martelo;

  pregos ou tachinhas;

  lixa para madeira.

Bonecos de vara com 
material reaproveitado

Objetivo
Oferecer diversos e cria� vos exemplos de 
reu� lização de embalagens plás� cas, ma-
deira, entre outros materiais, diminuindo 
o impacto ambiental de seu descarte e 
ampliando o olhar dos alunos para ver os 
resíduos como fontes de matéria-prima 
para brincadeiras, apresentações de teatro 
e geração de renda.

Aplicação
Os bonecos de vara com material reapro-
veitado podem ser usados em a� vidades 
e apresentações escolares, em casa ou nas 
comunidades e para exercitar a cria� vidade, 
o trabalho em equipe e despertar os talen-
tos ar� s� cos de pessoas de todas as idades. 
Apresentações ar� s� cas com esses bonecos 
podem até gerar renda para famílias.

Justificativa
Ao reu� lizar embalagens, resíduos e outros 
objetos para a confecção de bonecos e ou-
tros brinquedos, evidencia-se a u� lidade 
de materiais que geralmente são descar-
tados como lixo. Com esses bonecos, você 
aprende e se diverte de forma sustentável 
e econômica.

Atenção:

Materiais cortantes devem 

ficar fora do alcance de 

crianças ou manuseados com 

supervisão de um adulto.

* Como fazer * 
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Visite nosso Blog e veja outras ideias: 

www.brasilsolidario.org.br/blog 

Curta nossa página no Facebook: 

facebook.com/institutobrasilsolidario 

Materiais de apoio:
Para auxiliar você a planejar suas aulas com 
os bonecos de material reutilizado, consul-
te também os cadernos temáticos Sistemas 
de Produção, as práticas Coleta Seletiva 
- LEVE, Instrumentos musicais com mate-
riais recicláveis, Móveis de pallet e pneus, 
Pufes de PET e a sequência didática Como 
gerar valor para o ambiente e a comunidade 
a partir do aproveitamento de resíduos? que 
compõem este programa.

Como esta prática apoia o currículo escolar?

Veja no quadro a seguir algumas ideias de aplicações 
didáticas que podem ser usadas para desenvolver ha-
bilidades descritas no documento da Base Nacional 
Comum Curricular, disponível no site http://basena-
cionalcomum.mec.gov.br/ . 
Inspire-se para criar outras conexões entre esta prática 
e a teoria que deseja explorar com seus alunos.

Os bonecos de vara com mate-
rial reutilizado têm potencial 
para auxiliar você a ensinar 
vários conceitos para as dife-
rentes etapas da vida escolar, 
a partir da experiência prática.  

Área do 
conhecimento

Unidade 
temática

Habilidades desenvolvidas em cada etapa
Fonte: Documento da Base Nacional Comum Curricular

Matemática

Grandezas e 
Medidas

   2o a 5o ano  

Estimar, medir, comparar, ler e registrar comprimentos, área, capacidade, 
massa, volume e intervalos de tempo necessários para o projeto, utilizando 
unidades de medida como metro, cm, cm2, cm3, horas e minutos.

Geometria

    3o a 5o ano  

Classificar, comparar e associar as figuras geométricas planas e especiais que 
compõem o projeto, tais como retângulo, quadrado, círculo, entre outras.

Ciências da 
Natureza

Vida e 
evolução

   9o ano  

Propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de problemas 
ambientais da cidade ou da comunidade, com base na análise do 
desempenho dos bonecos de material reutilizado como uma vivência bem-
sucedida.

Geografi a

Natureza, 
ambientes e 
qualidade de 
vida

   3o ano  

Relacionar a produção de lixo doméstico ou da escola aos problemas 
causados pelo consumo excessivo e construir propostas para o consumo 
consciente, considerando a ampliação de hábitos de redução, reuso e 
reciclagem/descarte de materiais consumidos em casa, na escola e/ou no 
entorno.

Mundo do 
trabalho

  4o ano  

Descrever e discutir o processo de produção (transformação de matérias-
primas), circulação e consumo de diferentes produtos.

  7o ano  

Discutir em que medida a produção, a circulação e o consumo de 
mercadorias provocam impactos ambientais, assim como influem na 
distribuição de riquezas, em diferentes lugares.

Língua 
Portuguesa

Experiências 
estéticas

  2o ano  

Usar os bonecos para recitar parlendas, quadras, quadrinhas e poemas, 
além de cantar músicas e canções, com ritmo, melodia e sonoridade, 
observando as rimas.

Língua 
Portuguesa

Reconstrução 
do sentido do 
texto literário

   8o ano  

Analisar recursos à intertextualidade (referências, alusões, retomadas) em 
textos literários e em outras manifestações artísticas (cinema, teatro, artes 
visuais e midiáticas, música).

   9o ano  

Analisar temas, categorias, estruturas, valores e informações em textos 
literários e outras manifestações artísticas (obras de cinema, teatro, artes 
visuais e midiáticas e música).

Artes Teatro

   1o a 5o ano  

Descobrir teatralidades na vida cotidiana, identificando elementos teatrais 
(variadas entonações de voz, diferentes fisicalidades, diversidade de 
personagens e narrativas etc.).

Experimentar o trabalho colaborativo, coletivo e autoral em improvisações 
teatrais e processos narrativos criativos em teatro, explorando desde 
a teatralidade dos gestos e das ações do cotidiano até elementos de 
diferentes matrizes estéticas e culturais.

   1o a 9o ano 

Compor improvisações e acontecimentos cênicos com base em 
textos dramáticos ou outros estímulos (música, imagens, objetos etc.), 
caracterizando personagens (com figurinos e adereços), cenário, iluminação 
e sonoplastia e considerando a relação com o espectador.

Reconhecer e apreciar formas distintas de manifestações do teatro, 
aprendendo a ver e a ouvir histórias dramatizadas e cultivando a percepção, 
o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório ficcional.

   6o a 9o ano 

Explorar diferentes elementos envolvidos na composição dos 
acontecimentos cênicos (figurinos, adereços, cenário, iluminação e 
sonoplastia) e reconhecer seus vocabulários.

Experimentar a gestualidade e as construções corporais e vocais de maneira 
imaginativa na improvisação teatral e no jogo cênico.

educação
práticas de

ambiental

Materiais necessários
Para a cabeça: latas, cabaças, garra-
fas PET, frascos de produtos de limpe-
za, caixas de papelão, cujo formato 
lembre uma cabeça;

Para o corpo: mangueiras, tubos de 
pvc, cabos de vassoura, varas de pes-
ca sem uso, hastes de arame ou peda-
ços de madeira longos e fi nos;

Para o fi gurino: pedaços de tecido, re-
talhos, roupas usadas, lenços e aces-
sórios;

Para decorar o rosto e fazer o cabelo: 
barbantes ou lãs coloridas, retalhos 
de tecido, tampas de garrafa, botões, 
folhas de revista ou jornais;

Para as mãos: papelão ou EVA;

  tintas coloridas;

  fi ta adesiva;

  pincéis;

  cola;

  tesoura;

  martelo;

  pregos ou tachinhas;

  lixa para madeira.

Bonecos de vara com 
material reaproveitado

Objetivo
Oferecer diversos e cria� vos exemplos de 
reu� lização de embalagens plás� cas, ma-
deira, entre outros materiais, diminuindo 
o impacto ambiental de seu descarte e 
ampliando o olhar dos alunos para ver os 
resíduos como fontes de matéria-prima 
para brincadeiras, apresentações de teatro 
e geração de renda.

Aplicação
Os bonecos de vara com material reapro-
veitado podem ser usados em a� vidades 
e apresentações escolares, em casa ou nas 
comunidades e para exercitar a cria� vidade, 
o trabalho em equipe e despertar os talen-
tos ar� s� cos de pessoas de todas as idades. 
Apresentações ar� s� cas com esses bonecos 
podem até gerar renda para famílias.

Justificativa
Ao reu� lizar embalagens, resíduos e outros 
objetos para a confecção de bonecos e ou-
tros brinquedos, evidencia-se a u� lidade 
de materiais que geralmente são descar-
tados como lixo. Com esses bonecos, você 
aprende e se diverte de forma sustentável 
e econômica.

Atenção:

Materiais cortantes devem 

ficar fora do alcance de 

crianças ou manuseados com 

supervisão de um adulto.

* Como fazer * 
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