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Nossa!

O  G IGANTE   DO   CARACA

vai ser muito legal 
essa excursão ao 
Caraça! mal posso 

esperar para chegar!
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Vai mesmo! O meu 
pai disse que lá 
existem vários 

animais e plantas!

É verdade... 
tem até um 

lobo!

Nossa, um lobo? 
Mas isso é muito 

perigoso!

Ora, martinha!

não tem com 
o que se 

preocupar!

Não, 
professora?

Não... o lobo- 
guará possui 

hábitos noturnos!

Enquanto nós estivermos 
passeando pelo parque, ele 
estará dormindo escondido

pela mata!

Que outros 
animais existem 
lá, professora? isso é

verdade!

Além das 
seriemas...

do tucano-de-
peito-amarelo...

dos saguis...

aranhas...

quatis...
as raposas...

pacas e 
antas...

beija-
flores...

ainda há 
centenas de 

espécies
de insetos: 

moscas, 
besouros...

Vários!

A quantidade de 
espécies lá é 

enorme! Mais de 
duzentas espécies 

de aves e
dezenas de 

mamíferos habitam 
o parque!
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Eca!

eu detesto 
insetos! 
blargh!

BAh! Vocês, 
meninas, não 
gostam de 
nada que é 

legal...

o ipê-amarelo... angicos...

Ai! Eu A – DO – RO flores 
e plantinhas!

e várias orquídeas!

Eita! Menina é tudo 
igual mesmo...

Mas tudo isso só é Possível 
graças à grande quantidade de 

espécies de plantas que
existem no parque do Caraça! 

Vocês vão ver quando 
chegarmos lá...

Professora! isso tem 
relação com aquele 

assunto que você estava 
nos ensinando

outro dia, não é?
A Biodiversidade?

Diversidade 
biológica ou 

biodiversidade nada 
mais é do que a
variedade de 

vida no planeta 
Terra: variedade 
de flora, fauna, 
ecossistemas…

 e nós, os seres 
humanos, também 
fazemos parte da 
biodiversidade!

É mesmo! Mas, 
mesmo assim, 
nós estamos 
a cada dia 

deixando essa 
biodiversidade

acabar...

O quê?

como assim, 
professora?

zzz...
hã?

É mesmo, 
professora? 

Que 
interessante...

isso mesmo, 
toninho!

hum!
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Ora... Com os 
desmatamentos... 

a poluição...

O meu pai me 
contou uma

coisa... que existe 
lá no Caraça!

Pra começar! Vocês 
sabem por que o 
parque tem esse 

nome?

Por causa do formato da 
Serra do Caraça... que se
parece com o rosto de um 
gigante de pedra, deitado!

Ou seja: uma “cara 
grande”; uma “carona”... 

ou “caraça”!

hã? que 
coisa é 
essa?

há! essa 
é fácil!

É! o 
quê?

tudo isso faz
com que várias 
espécies sejam 

ameaçadas 
de extinção! 
Algumas já 
foram até 
extintas

mesmo... o 
próprio parque 
do Caraça tem 
muitas espécies 

em perigo!

essa não! não podemos 
deixar!

temos que 
fazer alguma 

coisa!

há! nós não 
precisamos nos 

preocupar muito!

o consumismo 
exagerado...
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Exatamente!

E esse gigante 
de pedra fica 

lá dormindo... e 
acorda!

Ele se levanta 
para salvar 
o parque, 

sempre que há 
uma ameaça ao 

lugar!

ora, Serginho... 
isso não passa 
de uma lenda...

hunf! eu acho que 
é verdade, tá?

m m m m m f f f f f f f....

ha!ha! ha!ha!ha! ha!
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Parque do 
caraça.

nossa, que 
lindo!

uai, véi! que 
brinquedo é 

esse aí?

que legal! 
como você 

fez?

Ah! é o cabeludo 
de copo plástico!  
não é legal? fui 

eu mesmo que fiz!

Usando materiais 
reciclados... um 
copo de plástico, 

durex... e 
outras

coisinhas!

Sem falar que 
fazer o seu 

próprio brinquedo 
já faz parte da 

diversão!

Legal! Também vou 
entrar nessa e fazer 

vários brinquedos 
depois que chegar

em casa!

É muito melhor 
fazer o seu 

próprio
brinquedo do 

que sair por aí 
comprando...

 Muitas vezes, 
a gente enjoa 
logo e vive 
comprando
um atrás do 

outro, gerando 
um consumismo 
exagerado, que 
é extremamente 
prejudicial à

biodiversidade…

muito bem, 
joãozinho!

olha essas 
flores!

que 
legal!

uau!
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professora... 
o que é isso?

ué... um cordão 
de isolamento?

Mas o que será que é 
isso? Alguma reforma, 

ou algo do tipo?

Mas eu não estava 
sabendo de nada...

ei, crianças!
O que estão fazendo 

aqui? olhem bem, heim? 
Estamos trabalhando, 
vê se não atrapalham!

Nós não estamos 
atrapalhando ninguém!  

É o trabalho do
senhor que está 

atrapalhando a nossa 
excursão!

Que bobagem! Mas não se preocupem... 
Fiquem sabendo que, em breve, não haverá 

mais nenhum passeio aqui... há, há, há! 
O nosso trabalho de mineração vai se 

expandir por todo o parque do Caraça! Há, 
há, há, há! E nós, da “S.O.G.R.A.N.A.”, vamos 

ganhar muito dinheiro!

Pois fique sabendo 
que dinheiro não é 

tudo na vida!

Crianças. Eu vou até 
o santuário, que é 
logo ali, perguntar 
se sabem o que está 

havendo... fiquem 
aqui esperando por 

mim, ok?

tudo bem, 
professora...

ha!ha! ha!ha!
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magnito!!
magnito!!

“Maguinho?” Que raio de 
nome é esse, seu menino 

esquisito?

Ele não é 
esquisito, tá?
É nosso amigo!

E o trabalho de vocês 
está acabando com a 

biodiversidade do Caraça!

O desmatamento 
está deixando 
muitos animais 
desabrigados...

 sem falar nas 
cavernas que vocês 

esburacam!

Ora, seu moleque, 
isso não é problema 

meu! O que 
interessa é que eu 

encha os
bolsos de dinheiro!

você não perde por esperar! 
O Gigante do Caraça vai 

acordar e expulsar vocês 
daqui! Você vai ver!

Há, há, há! Que bobagem é essa? Você 
acredita mesmo nessa lenda ridícula? isso 
não passa de historinha para bebê dormir! 

Há, há, há! Seus  bebês chorões!

bebês chorões?! 
ora, seu...

É, mas para isso 
você vai destruir 
o nosso planeta?

isso não está 
certo!

Vocês deveriam 
se envergonhar!

deixa, tininha!
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não.

não adianta nada  
discutir com uma 

pessoa como essa... 
vamos embora 

daqui...

eu não aguento, 
magnito! que 
absurdo! nós 
vamos ficar de 

braços cruzados?

é claro que 
não... vamos 
pensar em um 

plano!

E então, depois, um 
deles me disse que o 
gigante do caraça iria
despertar... há, há, há! 
E nos expulsar daqui!

Epa! Que 
barulho foi 

esse?

Há, há, há! 
Gigante? Que 
história mais 

maluca! Criança é muito 
boba mesmo! 
Há, há, há!

pessoal... 
acho que 
tive uma 

ideia!

!

ha! ha!ha! ha!ha! ha!ha!
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está 
parecendo... 

passos!

Não seja idiota! 
Para fazer esse 
barulho todo, 

só se fossem os 
passos de...

...um gigante? ora, 
que bobagem!

Quem é que interrompeu o meu sono, 
esburacando o meu parque e ameaçando 

meus animais e plantas queridos?

essa não! é 
o gigante do 

caraça!

AA AA AA AA AAAAAAAh!Ah!
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É isso 
mesmo!

o gigante 
do caraça!

Por favor, seu 
gigante! Não 
machuque a 

gente!

Muito bem! Eu 
posso perdoar 

vocês!

Mas vocês têm 
que deixar 

o parque do 
Caraça

 imediatamente!

E nunca mais 
voltar!

E têm que 
prometer que 

nunca mais vão 
fazer algo que 
seja ruim para 

a natureza!

e não estou 
gostando 

nada disso!

eu 
sou...

m mm m f...m mm m

ha
! ha!ha!

ha!

ha!

ha!

ha
!

ha!

ha!

ha!

ha!
ha!

ha!
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claro, 
claro!

o que o 
senhor 
quiser!

nós 
prometemos!

v i v a a a a a a a a a a a ! !

nossa, foi mesmo 
muito legal 
a gente ter 
vencido, e...

Ei, Serginho... os homens já 
foram... não precisa mais 

fazer os passos do gigante!

o que...?

oh!

hã?

sumiu...

uai! mas eu não 
estou fazen...um!t

um!t

ooooooooh!
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Junte os dois copos,
fundo com fundo. 

Quer aprender a
fazer brinquedos
legais, como eu?
fique ligado na

reciclagem divertida!

Fixe-os com fita colorida, e
rasgue o copo de cima, deixando

faixas viradas para baixo.

Faça anéis de fita
crepe, deixando a

parte colante pra fora.

Recorte o molde ao
lado. É a língua do

cabeludo. Pinte depois.

Desenhe e recorte
os moldes dos olhos

e do nariz na
folha de papel. 

Dobre a língua pra
fora, depois de colar.

Use os anéis de fita
crepe para colar

as partes do rosto. 

ilustrações da reciclagem divertida: ricardo andrés

Cabeludo de
Copo PLAstico

Materiais:

- dois copos de plástico
- fita crepe
- fita adesiva colorida
- papel liso
- canetinhas ou tintas
- cola branca

Nossa... Eu tive a impressão 
de ter visto um pé de gigante!

deve ser só a 
nossa imaginação...

é... Enquanto 
houver crianças 
assim, ainda há 

esperança!

eu também...

iimmff
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Desenhe numa folha
os olhos e a boca.

um retângulo preto,
de 12 cm x 8 cm, e

um círculo preto com
raio de 8 a 9 cm.

Pinte o rolinho.

Corte um lado
 do retângulo.

Faça um cone
e corte a sobra.

Cole o cone com
cola e prenda com

fita. depois, cole no
círculo. É o chapéu.Este é o molde

do nariz, melhor
que seja feito num
papel mais duro.

Cole o cabelo ao
redor do rosto.
Encaixe, colando 
o molde do nariz.

Monte o rosto
colando as partes
a faça dois cortes
na região nasal.

Passe um retalho
longo ao redor

do boneco, e
prenda com

fita colorida.

bruxinha Materiais:

- um rolo de papel higiênico
- uma vareta de madeira
- uma folha lisa
- tinta guache
- pincel
- cola branca
- canetinhas
- lã

ilustrações da reciclagem divertida: ricardo andrés

Embrulhe a caixa de leite
com folha e cola branca.

Recorte a parte lisa
do meio da garrafa

para fazer os moldes
abaixo: orelha e tubos.

Para fixar os tubinhos, use fita
crepe. Depois, encape com uma

folha branca. É a tromba do bicho.

Fure a frente da caixa,
bem no meio, e fixe a
tromba. Veja como

encaixar a orelha no
desenho acima.

Reforce com fita crepe as
partes que foram encaixadas.
Depois, dê uma camada de cola
em toda a peça antes de pintar.

Desenhe numa folha
e recorte o nariz,

os olhos e o sorriso.
Veja acima.

Recorte a
parte de cima

e guarde coisas
dentro da cabeça.

elefante de
caixa de leite

Materiais:

- uma caixa de leite
- uma garrafa Pet
- folha lisa
- tinta
- fita crepe
- canetinhas
- tesoura
- cola

ilustrações da reciclagem divertida: ricardo andrés
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ANO X - NÚMERO 14

Enfie a folha de
alumínio dentro
da garrafa PET.

Recorte um retângulo
de cartolina e dobre-o

em forma de cone.

Passe fita para fixar.
Recorte as pontas

para dar o arremate.

Finalize o cone,
passando fita
na ponta que
ficou aberta.

Pinte e recorte o papelão como
mostramos acima. Acompanhe

também as dobras a serem feitas.

Pinte os três rolos e fixe no
fundo da garrafa com

cola quente. Depois, tampe
com uma tira de cartolina,

usando fita ou cola.

Encaixe as asas com cola
e passe fita pra pregar as

partes do foguete e decorar.

a Reciclagem divertida é uma iniciativa de rafael sol.
para conhecer mais, acesse www.reciclagemdivertida.com

foguete de pet Materiais:

- uma garrafa PET
- uma folha de papel alumínio
- uma folha de cartolina
- fita adesiva transparente
- um pedaço de papelão 
- 3 rolos de papel higiênico 
- fitas adesivas coloridas
- tinta e pincel
- tesoura

ilustrações da reciclagem divertida: ricardo andrés

www.ad.art.br
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