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ARTE 

 

Linguagem: Arte Visual. 

Objeto do conhecimento: Materialidades. 

 

Senhores Pais ou Responsáveis, ajudem seus filhos na realização das atividades propostas.  

 

Vamos fazer um carro de garrafa pet, com propulsão? Observe: 

 

Fonte: imagem ilustrativa 

 

Com a supervisão de um adulto, separe os seguintes materiais: 

 2 garrafas pet de 2 litros  

 2 palitos de churrasco 

 5 elásticos ou um elástico grande  

 4 tampas de garrafa 

 1 canudo  

 Tesoura  

Preparado! Vamos lá! 

 

Corte a parte de cima de uma das garrafas pet, assim como na imagem abaixo. Em seguida faça 

vários cortes e abra como uma flor. Observe: 

 

Fonte: imagem ilustrativa 
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Pegue a outra garrafa e faça um corte retangular na parte de cima. Observe a imagem abaixo.  

 

Fonte: imagem ilustrativa 

 

Com o auxílio de um adulto, faça um furo nas tampas, pois estas serão nossas rodas. Depois, corte 

em duas partes de 15 cm os palitos de churrasco.  

      

Fonte: imagem ilustrativa 

 

Cole as tampas nas pontas destes pedaços de palito de 15 cm. Esses serão os eixos do carro. 

Com o auxílio de um adulto, faça quatro furos na garrafa para passar os eixos por ela. 

      

Fonte: imagem ilustrativa 
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Com a parte de cima da gafarra, cole o outro palito de churrasco. Agora, este será o palito inteiro. 

Em seguida, prenda os elásticos na ponta do palito. Observe abaixo. 

      

onte: imagem ilustrativa 

 

Faça um furo no fundo da garrafa, este furo irá passar o eixo da a hélice com o elástico que será 

prezo na tampa da garrafa. 

      

Fonte: imagem ilustrativa 

 

Gire muitas vezes as tampas no carrinho, até que o elástico se tencione criando uma resistência. 

Agora, solte e observe o carro andar. 

 

Fonte: imagem ilustrativa 


