
CORUJA DE MAÇÃ

PASSO A
PASSO

Materiais necessários
1 maçã
1 faca

1 tábua de cortar

Primeiro peça para que
um adulto corte a maçã

em duas metades e retire
as sementes. Reserve

uma das metades para
fazer o corpo da coruja e

da outra metade corte
algumas meia-luas para

fazer as asas, como
mostrado na imagem a

seguir.

Em seguida, do que
sobrou da metade cortada
da maçã, peça para que o
adulto corte um pequeno

quadrado para fazer a
cabeça da coruja. Ainda
do mesmo pedaço corte
dois triângulos menores
para fazer as orelhas da
coruja, como mostrado

abaixo.

Por fim, monte
sua apetitosa
coruja como

mostra a imagem
abaixo. Sinta-se
livre para usar a

criatividade e
mudar o que

achar necessário.



CACHORRO DE BANANA

PASSO A
PASSO

Materiais necessários
1 banana

1 faca
1 tábua de cortar

2 cravos

Primeiro descasque a
banana e peça para que

um adulto corte-a no
meio no sentido mais

longo da banana e
reserve uma das metades

para fazer o corpo do
cachorro. Em seguida,

corte uma das pontas da
metade que sobrou para

fazer a cabeça do cão.

 Ainda do que sobrou
peça para que um adulto

corte 5 retângulos de
tamanhos diferentes
para fazer as orelhas,

rabo e patas do
cachorro, corte ainda 2

quadrados menores
para fazer os pés do

cachorro como mostra a
figura a seguir.

Por fim, monte
seu delicioso

cachorrinho como
mostra a imagem
abaixo. Sinta-se
livre para usar a

criatividade e
mudar o que

achar necessário.



BORBOLETA DE UVA E
LARANJA

PASSO A
PASSO

Materiais necessários
1 laranja
5 uvas
1 faca

1 tábua de cortar

Primeiro peça para que
um adulto corte duas

tiras da laranja na parte
mais central e de cima

para baixo até que
tenha dois círculos de
laranja como mostra a
imagem abaixo. Não se
esqueça de aproveitar o
que sobrou da laranja.

Por fim, monte sua
borboleta como

mostra o modelo
abaixo. Sinta-se livre

para usar a
criatividade, adicionar

antenas, olhos e
mudar o que mais
achar necessário.

Peça a um adulto
para que corte os
dois círculos de
laranja bem no

meio para fazer as
asas da borboleta

assim como
mostrado na figura

a seguir.



CARACOL DE TANGERINA

PASSO A
PASSO

Materiais necessários
1 tangerina

1 faca ou tesoura
1 tábua de cortar

1 caneta

Primeiro comece a
descascar a tangerina

dos lados somente,
para que a parte de
baixo, da frente e de

trás componha o
corpo do caracol,

assim como mostrado
na imagem a seguir.

Por fim, desenhe os
olhos e a boca do

caracol como a foto
abaixo ou da maneira

que achar melhor,
podendo usar da
criatividade para

deixar o seu caracol
ainda mais apetitoso!

Depois de
descascada a maior
parte da casca, peça
para que um adulto

vá, aos pouco
cortando pequenos

pedaços para formar
as antenas do

caracol


