
Lição de Voo
Vamos contar a história deste livro?

Técnicas: casulo feito de peT e barbante, fantoche em eVA e 
borboleta mágica que abre as asas na água.

Materiais
•	2 garrafas peT
•	Barbante
•	Cola quente
•	estilete

•	Tesoura
•	eVA
•	Retalho de tecido
•	Recipiente para água
•	Canetinhas ou lápis de cor

Com estilete ou tesoura, corte 
duas garrafas peT ao meio e, com 
cola quente, cubra as partes das 
garrafas com o barbante para 
montar os casulos.

Usando a cola quente, confeccione a borboleta com as asas “mais 
fracas”, usando o tecido para estas asas. e faça outra com as asas 
“mais	firmes”,	usando	somente	EVA.	Use	o	tamanho	da	garrafa	
como referência para montar as borboletas, pois elas sairão de lá.

Recorte várias borboletas 
como esta em papel (molde nas 

próximas páginas) para entregar 
aos	participantes	ao	final	da	

contação. 
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Montando o fechamento da história:



Como a história pode ser contada?

Antes de começar, prepare todo o material: coloque uma borboleta em cada casulo; prepare uma 
mochila	com	uma	tesourinha	dentro;	reserve	o	recipiente	com	água	para	usar	ao	final	da	contação.
 
Comece contando a história sem mostrar estes recursos à plateia. Quando Betina encontra o casulo 
da borboleta, o primeiro recurso (casulo que contém a borboleta-lagarta de asas de tecido) pode ser 
mostrado, simulando como se a borboletinha quisesse sair. em seguida, é o momento de simular o 
corte que Betina fez no casulo com uma tesoura, até a borboleta sair de lá.
Depois, continue a história até o momento em que a menina encontra o outro casulo. Desta vez 
o casulo se mexe, mexe e mexe, até que nasce uma linda borboleta que pode voar por entre as 
crianças.
Ao	final	da	história,	entregue	as	borboletas	de	papel	recortadas	para	cada	participante	e	diga	que	
ela representará o sonho de cada um. peça para colorirem e dobrarem as asas da borboletinha 
(como na imagem abaixo), como se estivesse em um casulo:

 

Dobre primeiro as asas de cima;
 depois, as de baixo.

Com	os	olhos	fechados,	reflita	com	os	pequenos	sobre	a	importância	de	acreditarem	em	seus	
sonhos.	Desafie-os	a	abrirem	os	olhos	e	colocarem	suas	borboletas	no	recipiente	com	água,	dizendo	
que	somente	se	acreditarem	nos	sonhos	a	borboleta	abrirá	as	asas.	Ao	final,	todas	as	borboletas	
abrirão as asas, cada uma ao seu tempo. Assim como as borboletas, é necessário esperar a hora 
certa e acreditar sempre.
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Utilize o molde abaixo para desenhar a asa da 
borboleta duas vezes em uma folha de papel 
dobradura.

Recorte e dobre, como se fosse uma sanfona, 
começando do meio para as pontas.

Dobre cada parte ao meio e anexe uma asa à outra 
com	fita	adesiva.
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Borboleta de escova dental



em seguida, anexe 
as asas a uma 
escova de dente.

e enrole um arame ou clip de papel 
aberto na cabeça da escova, para fazer as 
“anteninhas”.
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Molde borboleta de escova dental



Metamorfose borboleta
Materiais
•	papel cartão
•	Moldes
•	Tesoura
•	Cola

1 Imprima e cole em um papel 
cartão as 4 peças do molde 
(A, B, C, D).  Recorte-as.

encaixe a fenda de B na fenda 
de	A,	ficando	A	atrás	de	B...

Segure	as	abas	de	A	e	B	firmemente	e,	por	
cima,	encaixe	D	sobre	B,	ficando	a	aba	 
de D para o lado direito.
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Agora,	por	baixo,	encaixe	a	figura	C	debaixo	da	aba	de	B,	em	
cima	da	aba	A,	no	lado	esquerdo.	A	aba	B	ficará	em	cima	da	
aba	A	e	a	aba	D	ficará	em	cima	da	aba	C.

Segure AB e gire a aba CD para o lado 
direito para a metamorfose.
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Molde metamorfose borboleta



Molde borboleta
Asa externa (lado direito)

Asa interna (lado direito)

Asa externa (lado esquerdo)

Corpo

Cabeça

Asa interna (lado esquerdo)

Asa externa (lado esquerdo) Asa externa (lado direito)

Asa interna (lado esquerdo) Asa interna (lado direito)

Cabeça

Corpo

Asa externa (lado direito)

Asa interna (lado direito)

Asa externa (lado esquerdo)

Corpo

Cabeça

Asa interna (lado esquerdo)


