


LABXIKI
Oficinas 

temáticas de 
técnicas de 

reutilização que 
ensinam a 

transformar lixo 
em objetos para 

brincar, usar e 
decorar.



MONTAR E CUSTOMIZAR



CATÁLOGO 
TEMÁTICO

Brinquedos, flores, instrumentos, bolas, 

potes, colagem e decoração de natal.



PEÃO VAI E VEM

DISCO VOADOR



FLORESVASINHO

BILBOQUÊ



MUTUCA
(CORNETA)

CAXI-XIKI
(CHOCALHO)

XIKI-XIKI
(GANZÁ)



BOLA FLORIDA

BOLA

BOLA ESTRELA



PORTA TRECO
LIXICLETA

(PORTA TRECO PARA BICICLETA)

PORTA LÁPIS



CARTÃO POSTAL

DISCOLANDO LIXEIRA



ESTRELA

CORAÇÃO BOLA



BRINCADOLOGIA
A ideia é criar um ambiente lúdico que misture os conceitos de arte e 

sustentabilidade. E para viabilizar a experiência em um curto espaço de 

tempo, todos os produtos são pré-fabricados, facilitando a montagem e 

customização.

O passo a passo completo é disponibilizado, assim, ao participarem de 

um LABXIKI, os participantes podem não só levar para suas vidas uma 

outra visão sobre o lixo e cuidado com o meio ambiente, como também 

podem ser multiplicadores das práticas experimentadas.



COMO
CONTRATAR

Coleta de informações relevantes a 

precificação das oficinas. 



Para criar uma proposta, a primeira informação 
importante é  saber a quantidade de pessoas que 
desejamos atender, em que intervalo de tempo. 

A fabricação dos produtos podem durar de 15 a 50 
minutos, e não necessariamente precisamos criar 
uma turma pra iniciar as atividades, o atendimento 
pode ser fluído, ou seja, ir acontecendo de acordo 
com o fluxo dos participantes.

Em seguida, escolha quais peças do nosso catálogo 
você deseja. 



ESTRUTURA
FÍSICA

Espaço e mobiliário para 

realização das oficinas.



Outro item relevante para precificar 
um LABXIKI é saber em que espaço 
físico ele pode acontecer.

Podemos adaptar a realização das 
oficinas em estruturas existentes, 
mesas e cadeiras simples são 
suficientes para apoiar a atividade.

Se o objetivo for deixar o espaço mais 
impactante, a LIXIKI pode elaborar 
uma cenografia ou montar uma 
estrutura para receber a ação, a 
exemplo do nosso DOMO, uma 
geodésica que além de decorativa, 
traz uma exposição informativa que 
pode ser customizada pelo cliente.





OFICINAS 
CUSTOMIZADAS

Desenvolvimento de produtos específicos 

para projetos, variando temas e resíduos.



CORNETAS E BOLAS PARA

COPA DO MUNDO

STENCIL EM PAPEL BANDEJA DA 

PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO

OFICINAS DE PAPEL PARA O 

CICLO NATALINO

XILOPOR, REUTILIZAÇÃO DAS 

BANDEJAS DE ISOPOR

PERSONALIZAÇÃO NO PROJETO 

PIMPMYCARROÇA

E
S

P
E

C
IA

IS

CORAÇÕES DE RESÍDUOS DE 

TECIDO PARA O DIA DAS MÃES



Um laboratório 
itinerante de 
montagem e 
customização 
que sensibiliza 
e educa 
divertindo ;)



AGRADECEMOS
SEU CONTATO.

Saiba mais: lixiki.com.br


