
Materiais:
- Estilete/tesoura
- Régua
- Clipe de papel (para vincar, mas pode ser 
com o estilete também!)
- Cola líquida (recomendo à base de álcool!)
- Papel (recomendo o�set 180g!)
- Colchete para papéis número 4
- Papel Contact (opcional)
- e, claro, o arquivo com as páginas do livro!

As linhas tracejadas
devem ser vincadas e

dobradas.Todas as linhas contínuas 
devem ser cortadas.

As áreas hachuradas 
devem ser coladas.

1 e 2 3 e 4 5 e 6

11 e 129 e 107 e 8

13 e 14 15 e 16 17 e 18

19 e 20 21 e 22 contracapa e capa Gatonave

não sei o quê... Brincadeira, a história começa na  
Terra mesmo, daqui vários anos e dias e meses.

. . .



Separe os pares de páginas como 
indicado (incluindo capa e 
contracapa).

As páginas devem �car assim!

Após vincar, dobre as abas como 
mostra a imagem.

Cole as páginas  na área indicada.

Com a ajuda do clipe (ou do 
estilete), vinque todas as linhas 
tracejadas. Isso ajuda a dobrar!

Com o estilete, corte as páginas nas 
linhas contínuas.1.

3.

5.

4.

6.

2.



Cada dupla de páginas coladas 
deve �car assim.

Agora cole cada dupla de páginas 
na área indicada em sequencia, 
formando o miolo do livro.

Coloque o miolo do livro por 
cima da capa, como indicado.

Trace uma linha como indicado 
(ela ajudará a determinar a lomba-
da do livro!

Depois de tudo colado, o miolo do 
livro deve �car mais ou menos 
assim!

Agora é hora de colar
a capa e a contracapa

do livro!

7.

9.

10.

8.

11.



A linha deve �car mais ou 
menos assim.

Dobre a capa como indicado, 
e trace outra linha.

Deve �car mais ou menos 
assim. A lombada está 
de�nida!

Passe cola na área indicada da 
capa do livro.

Vinque (com o clipe ou com o 
estilete) as duas linhas e dobre.

12.

14.

16.

13.

15.

17.
Cole a contracapa e a 
capa, em seguida passe 
cola na parte da frente e 
de trás do miolo, e cole 
a capa nele.



Recorte a nave, passe cola no 
verso dela já recortada e dobre 
na junção (no “bico” da nave)

Você pode encapar a nave com 
contact (como se fosse plasti�-
cada), para dar mais durabili-
dade. É um passo opcional.18. 19.


