Férias: como fazer projetor
com rolinhos de papel higiênico

Vacations: how to make a home projector
with toilet paper rolls

Quer sugerir uma brincadeira diferente para as crianças aproveitarem essas
férias em casa? Prepararmos uma sugestão que envolve criatividade e é super
fácil de fazer: um projetor produzido com rolinhos de papel higiênico vazios.
Além dos rolinhos, você precisará dos seguintes materiais: pedaços pequenos
de filme de PVC (daqueles de embalar alimentos) ou fita adesiva transparente
larga; fita crepe ou durex; canetinhas coloridas (as permanentes, ou para
retroprojetor, dão um resultado melhor); e uma lanterna (pode ser a do
celular).
Looking for a different fun activity for children to do at home during the
vacations? We have a suggestion that is both creative and very easy to make: a
toilet paper roll projector.
Besides empty rolls you will need the following material: small pieces of food
wrap cling film or wide width adhesive transparent tape; crepe or Scotch tape;
colored markers (permanent markers used for overhead projectors are best);
and a flashlight (the cell phone flashlight will do).

Materiais
Material

Confira o passo a passo
Step-by-step instructions

1

Cole o filme de PVC ou a fita adesiva em uma das extremidades do
rolinho. No caso do filme de PVC, fixe-o com durex ou fita crepe nas
laterais do rolinho para que fique bem esticado;
Cover one end of the roll with cling film or adhesive tape. The cling film
can be secured with crepe or Scotch tape firmly stretched over the sides
of the roll;

2

Com as canetinhas, faça um desenho no plástico;

3

Vá para um local escuro e, com a lanterna, ilumine a extremidade
contrária ao plástico, mirando em uma parede lisa. Veja a ‘mágica’
acontecer!

Make a drawing on the film or tape with a marker;

Go to a dark place and, with the flashlight, light up the opposite end of the
roll, aiming at a plain wall. Watch the “magic” happen!

Os projetores também podem ser feitos com garrafinhas de água vazias (nesse
caso, um adulto deve cortar o fundo e a parte do bocal da garrafa,
transformando-a em um cilindro com as extremidades abertas).
Para que a brincadeira fique ainda mais divertida, você e seu filho podem
inventar uma história e fazer um projetor para cada cena. Soltem a imaginação
e divirtam-se.
Projectors can also be made with empty water bottles (in this case, an adult
must cut out the bottom part and the bottleneck, creating a cylinder open at
both ends).
To make it even more exciting, you and your child can invent a story and make a
projector for each scene. Let your imagination run wild and have fun.

