
Arte Reciclável 
Oficinas Culturais 

Valor do Projeto      
R$137.280,00 

As oficinas deste projeto proporcionam 

para as crianças a vivência com EcoJogos e 

EcoBrinquedos a fim de passar conceitos 

como competição saudável, trabalho 

colaborativo, sustentabilidade ambiental, 

além de valores como Cidadania, Respeito, 

Cooperação. Os Jogos Coletivos (Pega-

Rato, Dama Chinesa, Corrida do Jabuti…)  

e os Brinquedos (Pião, Baragandã, 

Dobraduras…) são feitos com materiais 

recicláveis: jornal, papelão, rolha, 

tampinhas de garrafa, potes… e num 

ambiente que estimula a competição 

saudável, onde brincar junto é muito mais 

divertido. 

comercial@jatobacultural.com.br 
19 2517 6092 | 98801 6779 

“Arte Reciclável” proporciona o resgate do 

Lúdico e do Brincar por meio de 

brincadeiras e jogos. Nas oficinas as 

crianças brincam com Jogos Coletivos – 

Pega-Rato, Dama Chinesa, Corrida do 

Jabuti – e confeccionam seus próprios 

brinquedos – Pião, Baragandã, Dobraduras 

– tudo feito com material reciclável: jornal, 

papelão, rolha, tampinhas de garrafa, 

potes… e num ambiente que estimula a 

competição saudável, onde brincar junto é 

muito mais divertido. 

Aprender Brincando. Este é o lema das oficinas 

deste projeto que passam às crianças os 

conceitos de Competição Saudável, Trabalho 

Colaborativo, Sustentabilidade e valores de 

Cidadania, Respeito e Cooperação por meio 

de Jogos Coletivos e Brinquedos. Tudo é 

confeccionado com materiais recicláveis: 

jornal, papelão, rolha, tampinhas de garrafa, 

potes… e num ambiente descontraído onde 

brincar junto é muito mais divertido. 

Barangandã 

Pião de Jornal 

Jogo dos Ursinhos 

Corrida do Jabuti 



Arte Reciclável 
Oficinas Culturais 

• 04 Oficinas Jogos e Brinquedos com Sucata 
20 vagas; 02h de duração; para crianças de 06 a 12 anos 

No primeiro momento da oficina, as crianças 
conhecem e jogam os jogos e depois 
confeccionam seus brinquedos. 

O projeto tem 04 edições e em cada oferece: 

Ações de Divulgação : 
•  Cartazes 
•  Banner 
• Website 
• Assessoria de Imprensa 

Valor	da	Edição	
R$	34.320,00	

comercial@jatobacultural.com.br 
19 2517 6092 | 98801 6779 

N° do Projeto 
16740 

Barangandã 

Pega-Rato 

Bilboquê 

Dama Chinesa 

• 04 Oficinas Jogos e Brinquedos com Sucata 
20 vagas; 02h de duração; para crianças de 06 a 12 anos 


