
1Realização: Apoio: Iniciativa: Parceria: 

FORNINHO DE BARRO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Risco: médio
Escala de vistoria: exigência média 
Faixa etária: qualquer idade, sempre com 
supervisão

POSSIBILIDADES

Incinerar Assar Esquentar

Um forno deve ser utilizado sob a supervisão de adultos, que orientam as crianças sobre o manejo com o fogo. 
As crianças podem ganhar autonomia conforme aumenta sua experiência.

MATERIAIS E FERRAMENTAS

• Tijolos maciços

• Opcional: tijolo refratário para a base

• Barro

• Cal

• Açúcar

• Haste flexível (de acrílico ou madeira
flexível, como tira de compensado)

• Cimento

• Lenha para a queima

BENEFÍCIOS E CUIDADOS EM RELAÇÃO AO BRINCAR COM FOGO

Aprender a brincar e manejar o fogo, respeitando o perigo, amplia os horizontes 
da criança é uma das grandes conquistas que ela pode experimentar. Represen-
ta autonomia e abre possibilidades de interação com esse elemento natural tão 
pouco presente nas infâncias urbanas, e que traz em si devaneio, transformação, 
criatividade e relações sociais. 

Para que isso seja possível, as crianças devem contar com a supervisão ativa de 
um adulto que as auxilie a gradualmente desenvolver as competências motoras 
e de avaliação de risco para manejar o forninho com segurança, para si e para os 
demais envolvidos na brincadeira. 
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MÉTODO CONSTRUTIVO

• Construir uma base de terra batida ou de concreto onde será montado o forno. 
Uma opção comum é construir uma base de tijolos diretamente sobre o solo.

• Com o uso de um fio fixado no centro da base, utilizando-o como compasso, de-
senhar o círculo que determinará a base e a altura da abóbada do forno.

• Utilizando o contorno desenhado, montar a base de tijolos com o diâmetro e for-
mato desejados para o forno.

• Determinar o local do arco da porta com dois tijolos. É importante ter um acrílico 
ou madeira flexível para moldar o arco e suportar o vão da abertura formada de 
tijolos.
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• Acrescentar as camadas de tijolos, construindo uma abóbada. Os arcos se ini-
ciam pelas laterais, e são travados com um tijolo central ao final.

• No centro do forno, deixar um espaço circular para instalar uma chaminé de me-
tal, cerâmica ou tijolos.

• Misturar barro com açúcar na proporção 10:1, o que vitrifica o barro, impedindo 
seu posterior desabamento, e aumenta o calor interno.

• Utilizar essa mistura para revestimento interno do forno.

• Por fora do forno é possível aplicar uma camada CALFITICE - uma mistura de Cal 
+ Fibras + Terra + Cimento -, que pode ser utilizado como revestimento para todo 
mobiliário de barro, aumentando a durabilidade da estrutura.

• É possível esculpir formatos lúdicos de bocas ou cabeças no forninho (ver fotos).

• É importante queimar o forno logo após a construção, por ao menos duas horas.

VERIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO

Verificação semestral

• Verificar se as camadas de revesti-
mento externa e interna estão ínte-
gras.

Manutenção semestral

• Se houver rachaduras ou estiver ocor-
rendo infiltração de água, realizar re-
paros com barro por dentro e aplicar 
CALFITICE por fora, com uma empe-
nadeira.




