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Um Restaurante de Comida Biológica … para Pássaros!  

 

Estamos no inverno e está muito frio lá fora! Já pensaram que os pássaros do vosso bairro podem 

ter alguma dificuldade em encontrar coisas boas para comer? Porque não abrir um restaurante de 

comida biológica para eles? Pois bem, vamos ajudar-vos a construir um belo restaurante para os 

pássaros desfrutarem as suas refeições e ao mesmo tempo dar uma segunda vida aos resíduos!  

 

O que vão precisar: 

• 1 caixa de leite, limpa e vazia (podem organizar-se em grupos de 2 

ou 3 e fazer tantos quantos desejarem) 

• Tesoura, X-ato  

• Caneta e régua 

• Tinta branca para a base e tintas para colorir  

• 2 paus finos e direitos (daquelas das espetadas serve 

perfeitamente) 

• 1 cordão 

• Alpista biológica  

  

 Na lateral maior da caixa de leita, usando régua e 

caneta, traça as linhas do quadro que irás abrir. 

Desenha um quadrado a 5 cm do topo e a 3 cm da 

base com 1 cm de moldura de cada lado. Demarca 

uma linha de corte, dentro do quadrado de baixo 

para cima. 

 

 

  

Com um x-ato corta as laterais e a linha de baixo. 

Depois dobra a aba e corta pela linha demarcada 

usando a tesoura. 

 



 
ACTIVIDADES DE EXPLORAÇÃO E PASSATEMPOS 
INICIATIVA ESCOLAR RE-PLANTA! 

| Promotores                                                                               |Cofinanciamento                                                                       |Parceiros  

             

 

 

            

 |  replanta.info@gmail.com | www.re-planta.pt | http://www.facebook.com/projeto.replanta                  2 

 

Abre as abas superiores da caixa e fura dos dois 

lados usando a ponta da tesoura. 

Na parte da frente, e na parte de trás, faz um furo 

para passar a haste que servirá de pouso para os 

pássaros. 

 

 

Agora vamos às pinturas! 

Pinta toda a caixa com tinta branca. Talvez precises de passar duas demãos para cobrir bem. Espera 

que seque. Depois de seco faz os desenhos que quiseres na caixa! 

 

 

Coloca nos furos da parte da frente, atravessando de 

um lado para o outro, o pau onde os pássaros 

poderão pousar. Faz o mesmo processo para os 

furos nas abas superiores. Ele será o suporte para 

pendurar o restaurante nas árvores ou na tua 

varanda. 

 

 

Amarra uma corda, um nó em cada ponta. 

No interior coloca a Alpista biológico ou faz a tua 

própria mistura ao combinares vários tipos de 

sementes biológicas tais como sementes de girassol 

ou milho amarelo. 

 

 

 

 

 

E já está, agora é só pendurares num local distante de vedações ou postes para 

evitar o ataque de predadores e para que o restaurante esteja localizado num 

sítio bem calmo e bonito! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


