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- 1 garrafa pet pequena;

- 1 E.V.A. cor de rosa;

- 1 E.V.A. cor amarelo;

- 1 E.V.A. cor vermelho brilhante;

- 1 E.V.A. cor branco;

- cola colorida cor de rosa;

- cola colorida cor roxa;

- cola quente;

- 10 lantejoulas cor de rosa;

- canetinha hidrocor cor de rosa;

- tesoura (peça ajuda de um adulto);

Materiais

Olá amiguinho! Vamos fazer a arte de um cofrinho reciclável 

de Rainha, mas se preferir fazer um Rei você pode trocar o 

material cor de rosa por azul. Boa arte!



Pegue o E.V.A cor de rosa e recorte um retângulo de 20 cm. 

Cole este retângulo com cola quente na garrafinha pet. 

Agora vamos fazer uma carinha de rainha neste retângulo 

cor de rosa. 

Pegue o E.V.A. branco e desenhe dois olhos e cole no centro 

do E.V.A. cor de rosa. 

Com a cola roxa desenhe a boca e contorne com lantejoulas. 

Para fazer os cabelos da rainha use as colas coloridas 

rosa e roxa pintando nas laterais. 

Como Fazer



Agora vamos fazer a coroa: com o E.V.A. amarelo desenhe 

uma coroa, recorte e cole com a cola quente na garrafinha 

pet. Nas pontas da coroa faça bolinhas com a canetinha cor 

de rosa. 

Com o E.V.A. vermelho brilhante recorte um círculo e cole na 

tampa da garrafinha.

Para finalizar o cofrinho peça ajuda de seus pais para 

fazer o furo atrás da garrafinha para passar as moedas.

Está pronto seu cofrinho reciclável!

Obs.: Este “Fazendo Arte” deve ser feito por crianças 

a partir de 9 anos e sempre acompanhado por seus pais.
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