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1 Escolhe uma garrafa
de vidro gira que ia para
o vidrão. Se tiver rolha 
reutiliza-a também.

2 Lava bem a garrafa com água
e detergente. Se tiver rótulo em papel, 
podes tirar ou deixar ficar.
Como gostares mais. Ou então podes 
decorá-la com desenhos ou revesti-la 
com recortes de revistas, usando cola 
branca.

3 Agora é muito importante a 
ajuda de um adulto. Com um 
berbequim e a broca para vidro 
façam um furo na base da garrafa,
na parte de trás, por onde vai passar 
o fio. O furo faz-se com muito cuidado 
e sem pressas.

4 Peguem na rolha e, com muito 
cuidado, façam um furo
com a broca de madeira.
O furo deve atravessar a rolha
de cima a baixo.
Por aí vai passar o tubo roscado.

5 Peguem na base 
do casquilho e 
coloquem-na na parte 
de cima da rolha, 
enroscando-a no tubo 
roscado.

6 Põe o fio no 
furo da garrafa 
até sair
pelo gargalo.

7 Podes agora encher a 
garrafa com areia da praia, 
pedacinhos de papel, 
conchas, folhas secas, ou 
deixar simplesmente vazia. 
Como mais gostares.

8 Agora passa o fio por 
dentro da rolha e do 
casquilho e coloca a rolha 
na garrafa.

9 Nesta parte também é 
importante a ajuda do adulto. 
Façam as ligações do fio ao 
casquilho. Podem precisar
de uma chave de fendas, depende 
do casquilho que tenham. Fechem 
o casquilho depois das ligações 
feitas.

10 Enrosca a lâmpada
no casquilho.
Está mesmo quase!

11 Coloca o abajour.
Há muitos tipos diferentes 
de abajour nas lojas de 
decoração e também podes 
tentar construir o teu.

E está pronto!
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APRENDE AQUI
A FAZER

UM ECO-CANDEEIRO.
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