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Separe as páginas 1 a 10 (fotos de 
apoio na primeira e segunda 
páginas do passo a passo).

A linha tracejada deve ser vinca-
da com a parte sem corte do 
estilete ou um clipe de papel.

Cole todas as páiginas com os 
áreas hachuradas com a página 
anterior do arquivo, formando 
assim várias págnas duplas.

Pegue as páginas 11 a 14.

Às áreas hachuras indica onde 
iremos passar a cola.

Corte com um estilete e uma 
régua as linhas contínuas.1.

3.

5.

4.

6.

2.



Cole a página 12 nas páginas 
5 e 6(as páginas que contém a 
ilustração com diversos olhos).

Cole a página 11 nas páginas 3 e 
4(com o fundo de caveiras).

Cole a página 13 nas páginas 7 e 
8(com as ilustrações de ratos).

A linha tracejada deve ser vinca-
da com a parte sem corte do 
estilete ou um clipe de papel.

9. 10.

8.

11.
Cole a página 14 nas páginas 
9 e 10(com a ilustração de 
milhares de moedas de ouro).12.

Corte com um estilete e uma 
régua as linhas contínuas.7.



Cole o verso da página 2 com o 
verso da 3.

Cole o verso da página 8 com o 
verso da 9.

Cole o verso da página 4 com 
o verso da 5.

Corte as linhas contínuas da 
capa e da contracapa do livro.

13.

15.

17.

14.

16.

18.

Corte e vinque e dobre o retân-
gulo hachurado que está na 
página 15.

Cole o lado hachurado esquerdo do 
retângulo com a parte externa da 
página 6 e o lado direito hachurado 
com a parte externa da página 7.



Corte os linhas contínuas dos 
peões (página 15 do arquivo).

Cole o verso de uma ponta com 
o verso da outra ponta do peão.

Vinque e dobre as linhas 
tracejadas.

Repita o passo 21 com outro 
peão.

19.

21.

23.

20.

22.

24.

Cole o verso da capa com o 
verso da página 1.

Cole o verso da contracapa com 
o verso da página 10.



Cole o verso branco das cartas.

Pegue as páginas 23 e 24. Corte com um estilete e uma 
régua as linhas contínuas.

Agora iremos fazer a cinta que vai 
armazenar as cartas e os peões 
junto com o livro.

25.

27.

29.

28.

30.

26.
Vinque e dobre as linhas 
pontilhadas das páginas 16 a 
22.

Corte as linhas contínuas das 
páginas 16 a 22.



Pronto! Agora é só se divertir!

33.

31. 32.
Com a ajuda do clipe (ou do 
estilete), vinque e dobre todas as 
linhas tracejadas.

Cole as duas áreas hachuradas 
da página 23 com o verso do 
retângulo da página 24.



contracapa

capa 1 2 3 4

5 6 7 8 9

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 offset 240g!)
- 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.

A lenda do

Curupira

Felipe Castello Branco
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