
 

 

 

 

Vamos fazer os nossos próprios batons com produtos naturais 

ou como forma de reaproveitamento de restos de 

maquiagem. 

 

  

 

1º- Batom Caseiro 

                                                        MATERIAL 

• 2 colheres (sopa) de vaselina; 

• 1 e 1\2 colher (chá) de mel; 

• Pequenas lascas de batom, corante ou um 

pouquinho de blush esmagado ou corantes 

alimentares; 

• 1 fio de azeite de azeitona; 

• Recipientes, para colocar os batons; 

• Recipiente para derreter a mistura no 

microondas; 

• Microondas 

 

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

1. Derreta a vaselina, o mel e as lascas de batom (ou o blush esmagado,ou ainda corante 

alimentares caso seja a sua escolha); 

2.  Para derreter, coloque em uma vasilha pequena e aqueça no forno de micro-ondas em 

pequenos intervalos de 30 segundos, ou seja, coloque por 30 segundos, e verifique. Se 

necessário coloque por mais 30 segundos. O importante é que a maior parte da mistura 

fique bem derretida; 

3.  Retire e então misture com o fio de azeite; 

4. Despeje a mistura em recipientes pequenos com abertura grande na parte de cima e 

aguarde até que a vaselina esfrie, atingindo a consistência desejada. 

  

2º- Batom  de lápis de cera 

                                                        MATERIAL 

• 2 Vaselina; 

• 2 ou 3 lápis de cera não tóxico; 

• Panela grande ; 

• Recipiente pequeno 

• 1 garfo de metal; 

• Recipientes, para colocar os batons; 

• Fogão/ disco elétrico 



 

1º- Batom Caseiro 

                                                        MATERIAL 

• 2 colheres (sopa) de vaselina; 

• 1 e 1\2 colher (chá) de mel; 

• Pequenas lascas de batom, corante ou um 

pouquinho de blush esmagado ou corantes 

alimentares; 

• 1 fio de azeite de azeitona; 

• Recipientes, para colocar os batons; 

• Recipiente para derreter a mistura no 

microondas; 

• Microondas 

 

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

1. Derreta a vaselina, o mel e as lascas de batom (ou o blush esmagado,ou ainda corante 

alimentares caso seja a sua escolha); 

2.  Para derreter, coloque em uma vasilha pequena e aqueça no forno de micro-ondas em 

pequenos intervalos de 30 segundos, ou seja, coloque por 30 segundos, e verifique. Se 

necessário coloque por mais 30 segundos. O importante é que a maior parte da mistura 

fique bem derretida; 

3.  Retire e então misture com o fio de azeite; 

4. Despeje a mistura em recipientes pequenos com abertura grande na parte de cima e 

aguarde até que a vaselina esfrie, atingindo a consistência desejada. 

 

 

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

5. Derreta a vaselina, o mel e as lascas de batom (ou o blush esmagado,ou ainda corante 

alimentares caso seja a sua escolha); 

6.  Para derreter, coloque em uma vasilha pequena e aqueça no forno de micro-ondas em 

pequenos intervalos de 30 segundos, ou seja, coloque por 30 segundos, e verifique. Se 

necessário coloque por mais 30 segundos. O importante é que a maior parte da mistura 

fique bem derretida; 

7.  Retire e então misture com o fio de azeite; 

8. Despeje a mistura em recipientes pequenos com abertura grande na parte de cima e 

aguarde até que a vaselina esfrie, atingindo a consistência desejada. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1º- Batom Caseiro 

                                                        MATERIAL 

• 2 colheres (sopa) de vaselina; 

• 1 e 1\2 colher (chá) de mel; 

• Pequenas lascas de batom, corante ou um 

pouquinho de blush esmagado ou corantes 

alimentares; 

• 1 fio de azeite de azeitona; 

• Recipientes, para colocar os batons; 

• Recipiente para derreter a mistura no 

microondas; 

• Microondas 

 

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

1. Derreta a vaselina, o mel e as lascas de batom (ou o blush esmagado,ou ainda corante 

alimentares caso seja a sua escolha); 

2.  Para derreter, coloque em uma vasilha pequena e aqueça no forno de micro-ondas em 

pequenos intervalos de 30 segundos, ou seja, coloque por 30 segundos, e verifique. Se 

necessário coloque por mais 30 segundos. O importante é que a maior parte da mistura 

fique bem derretida; 

3.  Retire e então misture com o fio de azeite; 

4. Despeje a mistura em recipientes pequenos com abertura grande na parte de cima e 

aguarde até que a vaselina esfrie, atingindo a consistência desejada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPLICAÇÃO 

Nesta atividade poderão estudar e eplorar os dois tipos de mudanças de estado físicos: a fusão e a 

solidificação. Será possível ainda analisar o ponto de fusão da vaselina. 

No dia-a-dia 

A vaselina funciona como um protetor labial , não permite que os seus lábios fiquem desidratados.As 

lascas de batom , corantes ou o blush serão os responsáveis pela cor do teu batom.  

O mel deixa um sabor delicioso no batom pelo que pode servir de aromatizante natural. 

Outro uso da vaselina com relação à maquiagem, é para facilitar a sua remoção, pois sua textura tem poder 

hidratante, que ao evitar o atrito facilita a retirada de determinados pigmentos.  



 

1º- Batom Caseiro 

                                                        MATERIAL 

• 2 colheres (sopa) de vaselina; 

• 1 e 1\2 colher (chá) de mel; 

• Pequenas lascas de batom, corante ou um 

pouquinho de blush esmagado ou corantes 

alimentares; 

• 1 fio de azeite de azeitona; 

• Recipientes, para colocar os batons; 

• Recipiente para derreter a mistura no 

microondas; 

• Microondas 

 

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

1. Derreta a vaselina, o mel e as lascas de batom (ou o blush esmagado,ou ainda corante 

alimentares caso seja a sua escolha); 

2.  Para derreter, coloque em uma vasilha pequena e aqueça no forno de micro-ondas em 

pequenos intervalos de 30 segundos, ou seja, coloque por 30 segundos, e verifique. Se 

necessário coloque por mais 30 segundos. O importante é que a maior parte da mistura 

fique bem derretida; 

3.  Retire e então misture com o fio de azeite; 

4. Despeje a mistura em recipientes pequenos com abertura grande na parte de cima e 

aguarde até que a vaselina esfrie, atingindo a consistência desejada. 

 

RELATÓRIO DA ATIVIDADE EXPERIMENTAL: “BATOM CASEIRO” 

 

INTRODUÇÃO/ 
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1º- Batom Caseiro 

                                                        MATERIAL 

• 2 colheres (sopa) de vaselina; 

• 1 e 1\2 colher (chá) de mel; 

• Pequenas lascas de batom, corante ou um 

pouquinho de blush esmagado ou corantes 

alimentares; 

• 1 fio de azeite de azeitona; 

• Recipientes, para colocar os batons; 

• Recipiente para derreter a mistura no 

microondas; 

• Microondas 

 

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

1. Derreta a vaselina, o mel e as lascas de batom (ou o blush esmagado,ou ainda corante 

alimentares caso seja a sua escolha); 

2.  Para derreter, coloque em uma vasilha pequena e aqueça no forno de micro-ondas em 

pequenos intervalos de 30 segundos, ou seja, coloque por 30 segundos, e verifique. Se 

necessário coloque por mais 30 segundos. O importante é que a maior parte da mistura 

fique bem derretida; 

3.  Retire e então misture com o fio de azeite; 

4. Despeje a mistura em recipientes pequenos com abertura grande na parte de cima e 

aguarde até que a vaselina esfrie, atingindo a consistência desejada. 

 

 

 

RESULTADOS: 
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1º- Batom Caseiro 

                                                        MATERIAL 

• 2 colheres (sopa) de vaselina; 

• 1 e 1\2 colher (chá) de mel; 

• Pequenas lascas de batom, corante ou um 

pouquinho de blush esmagado ou corantes 

alimentares; 

• 1 fio de azeite de azeitona; 

• Recipientes, para colocar os batons; 

• Recipiente para derreter a mistura no 

microondas; 

• Microondas 

 

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

1. Derreta a vaselina, o mel e as lascas de batom (ou o blush esmagado,ou ainda corante 

alimentares caso seja a sua escolha); 

2.  Para derreter, coloque em uma vasilha pequena e aqueça no forno de micro-ondas em 

pequenos intervalos de 30 segundos, ou seja, coloque por 30 segundos, e verifique. Se 

necessário coloque por mais 30 segundos. O importante é que a maior parte da mistura 

fique bem derretida; 

3.  Retire e então misture com o fio de azeite; 

4. Despeje a mistura em recipientes pequenos com abertura grande na parte de cima e 

aguarde até que a vaselina esfrie, atingindo a consistência desejada. 

 

Data: ___/____/ ________ 

 


