
Dobrar para a frente

Dobrar para trás

Dobrar e explicar

Abrir 

Como obter uma folha quadrada

1. Pegue numa folha A4, vire-a para um canto

e dobre-a até à extremidade oposta.

2. Corte a parte abaixo da linha tracejada

com uma tesoura.

3. Faça um triângulo. Abra o triângulo … 4. Aqui está o seu quadrado perfeito!

Origami, a dobra perfeita para um bom começo 



1. Dobre a folha em

duas diagonais

2. Dobrar o triângulo

em 2 e explica.

4. Puxar as pontas

Para cima.

Fazer um peixinho

3. Pega nos lados do

triângulo e dobra-os para
baixo.

5. Dobrar ligeiramente os lados

para fora, serão as barbatanas
dos peixes.

6. Levante ligeiramente a

primeira folha de papel, siga a

parte pontilhada.

7. Estique para

Baixo.

8. Cortar o papel como indicado

pelas setas.

9. Dobra e gire para trás.



10. Agora tem um capacete

de samurai.
Abra-a e aplane-a.

11. A transformação está

em curso... vire e vire!

Realizzare un pesciolino

12. Dê ao seu peixinho a

espessura certa, vire-o para

fora e crie a cauda. É

possível dobrar as

barbatanas para que se

sustentem a si próprias.

Agora é hora de

personalizar com os

detalhes, criar os olhos e

todos os detalhes que você

quiser!



Cria os teus carimbos
e decora fotos e lembranças das férias

Exprime a tua criatividade e cria carimbos cheios de 

cor utilizando uma batata! 

Depois, poderás utilizá-los para decorar as 

recordações das férias, escrever cartas aos teus 

amigos e avós. Uma atividade perfeita para toda a 

famílias!



Passo

01
Direção: cozinha! Abre a despensa 
e pega numa batata.
Escolhe uma que seja 
suficientemente grande para o 
carimbo que pretendes.

Desenha uma forma simples: podes 

usar os exemplos mostrados no 

fundo da página. Corta a batata com 

uma faca fina, seguindo os 

contornos do motivo.

O teu carimbo está pronto!

Agora, podes usar as tuas cores 

preferidas: mergulha-o levemente 

num pouco de tinta de têmpera ou 

aplica-a com um pincel.

Por fim, remove os pedaços 

em torno da forma, que 

deverá sobressair cerca de 1 

cm.

02
Passo

Passo

03

Passo

04

Passo

06 Agora, deixa voar a tua imaginação. 

Mistura cores e formas para 

descrever as tuas férias de sonho.

Para esta etapa e as duas 

seguintes, pede ajuda a um adulto, 

pois é necessária uma faca.

Corta a batata a meio.

Passo

05
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