
Procure
na sua casa ou peça para 
algum amigo, caixas de 
papelão de formatos 
variados.

Pegue
tesoura, cola, tinta guache, 
pincel, outros materiais 
que ache necessário e 
comece a fabricar seus 
próprios brinquedos com a 
ajuda do seu cuidador.

Maos a 
obra!
Use muito sua 
imaginação e criatividade.

Vamos fazer brinquedos com
Caixas de Papelão?
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B RACNIR



Material:

Caixa de papelão de tamanho 

grande, tesoura de ponta 

redonda, pincel, tinta guache de 

cores variadas, fita adesiva e 

estilete.

Modo de fazer:

Comece recortando a parte de 

cima da caixa de papelão para 

formar o telhado. A seguir, 

coloque o telhado na parte de 

cima da caixa, colando-o com a 

fita adesiva. Desenhe, na caixa 

de papelão, as janelas e a 

porta. Depois, recorte conforme 

mostra o desenho dos 

pontilhados. Pinte a tua casinha 

bem colorida. Que linda! Você já 

pode brincar com ela.

Casinha



Material: 

Caixa de papelão de tamanho 

médio, tesoura de ponta 

redonda, tinta guache de cores 

variadas, pincel, canetas 

hidrográficas, fita adesiva e cola 

branca.

Modo de fazer:

Pegue a caixa de papelão e 

passe a fita adesiva nas partes 

que estiverem abertas. Pinte o 

fogão com tinta guache e 

desenhe os detalhes, como as 

bocas e a abertura do forno, 

com as canetas hidrográficas. 

Para fazer a tampa do fogão, 

utilize outro pedaço de papelão 

e cole com fita adesiva. Está 

pronto o seu fogãozinho! 

Comece a preparar comidinhas 

saborosas.

Fogaozinho
s



Carrinho de Puxar

Material:

Caixa de papelão de tamanho 

médio, tesoura de ponta 

redonda, tinta guache de cores 

variadas, pincel, barbante e cola 

branca.

Modo de fazer:

Pegue a caixa de papelão e 

recorte a parte de cima 

conforme o pontilhado do 

desenho. Logo em seguida, 

pinte a caixa por fora da cor 

desejada. Recorte 4 círculos 

para fazer as rodas e pinte.     

Para finalizar, faça um furo em 

uma das laterais e coloque um 

barbante, que será utilizado 

para puxar o carrinho que vocês 

acabaram de montar.



Material:

Caixa de papelão de tamanho 

grande, tinta guache de cores 

variadas, pincel, fita adesiva e 

canetas hidrográficas.

Modo de fazer:

Pegue a caixa de papelão e 

passe a fita adesiva nas partes 

que estiverem abertas. Pinte a 

geladeira da cor que preferir. 

Com as canetas hidrográficas, 

desenhe e pinte os detalhes 

como o puxador da porta e o 

friso do freezer. Pronto, você já 

pode brincar com a sua 

geladeira!

Geladeira



Material: 

Caixa de sapato, tesoura de 

ponta redonda, tinta guache de 

cores variadas, pincel e canetas 

hidrográficas.

Modo de fazer:

Pinte por fora toda a sua caixa 

de sapato. Abra a tampa da 

caixa conforme o desenho e 

desenhe carinhas com 

diferentes expressões 

fisionômicas. Depois, é só 

brincar de abrir e fechar a caixa 

para que apareçam os rostinhos 

que você desenhou com as 

canetas hidrográficas.

Expressoes Fisionomicas
s v
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