
Você irá precisar de:
•	 Molde (anexo)
•	 1 envelope pardo (24X34 cm)
•	 1 folha A4 de cada cor: branca, vermelha, verde, amarela, azul,  

rosa e laranja.
•	 Tesoura, estilete, lápis, cola branca, canetinhas
•	 Uma lâmina plástica transparente (para retroprojetor).
•	 Retalhos, tinta, crepom e o que mais a criatividade permitir  

para a folha do pássaro colorido.

Dicas de como usar o molde para desenhar

Técnica do “rabisco”: o 
papel rabiscado funciona 
como uma folha de papel 
carbono. 
Rabisque toda a parte de 
trás do molde com um lápis 
de escrever, depois, vire-o 
e risque com o lápis. Agora, 
passe o lápis ou a caneta 
em cima do pontilhado para 
fixá-lo.

Técnica de molde vazado: 
corte o molde na linha 
pontilhada e, com ele, 
desenhe, seguindo os 
contornos do pássaro.

Importante: Para as duas técnicas, você deve posicionar a parte 
inferior da folha de molde no limite inferior do envelope.  

Isso permitirá que as folhas coloridas apareçam  
completamente no pássaro vazado.

Desenhados e 
contornados os pés 
numa folha de papel 
laranja, é só colar no 
envelope.

Desenhe e decore 
o cenário

Desenhe o pássaro no envelope e contorne o 
desenho. Vaze o corpo do pássaro com tesoura ou 
estilete (pés não). 

Dica: se optar usar o estilete, coloque um papelão 
dentro do envelope para o corte não recortar a 
parte de trás.

Cole a lâmina plástica 
dentro do envelope, 
inclusive a parte superior 
dela. Isso facilitará o 
trânsito das folhas.
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Que tal contar uma história que 
fala sobre bondade, inteligência e 
determinação?

(Atenção: Não precisa recortar os pés)

TÉCNICA  
DO ENVELOPE



Pegue retalhos de papéis, tecido ou tinta e decore uma folha de papel 
para deixá-la bem colorida. Esta folha será a última da história e 
representará o momento que o pássaro está cheio de cores. Você pode 
usar mais que uma folha. Solte a imaginação!

Coloque as folhas de papel no 
envelope, conforme a ordem da 
história: branca, vermelha, verde, 
amarela, azul, rosa e coloridas.
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Como contar a história?
Prepare as folhas no envelope de acordo com as cores que seguem na 
história do livro “O pássaro sem cor” ou como descrito na instrução 7.
Quando estiver contando, segure o envelope à frente de forma que, a 
cada vez que o pássaro mude de cor na história, uma folha seja retirada 
do envelope. Não se esqueça de estudar a sequência da história e de se 
divertir muito na hora da contação!

Recorte o bico e, para os 
olhos, basta recortar os 

que já têm no molde. Cole-
os na lâmina plástica.
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Agora é só se divertir contando a história!

Entrou por uma porta, saiu pela outra...  
E quem quiser que conte outra!



M
olde Pássaro sem

 cor



TÉCNICA DO 
PALITO

Materiais:
Moldes
Cola
Tesoura
Palito de churrasco ou picolé

Passo a passo
1)  Imprima os pássaros e 

recorte-os.
2)   Cole os versos de cada 

recorte com um palito  
no meio.

3)  Agora é só contar as 
histórias!

















M
ontando seu C

atavento: recorte nas linhas pontilhadas e cole ou gram
peie os pontinhos verdes 

das extrem
idades no centro do catavento.

Catavento (para m
ontagem

 da árvore e da flor).


