
Estas casinhas podem 

ser feitas com caixas 

de vários tamanhos e 

formatos. 

Você também pode 

criar outras divisões 

diferentes. 

NOSSA CASINHA 
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PRIMEIRO ANDAR 

Escolha uma caixa de papelão grosso. Esta mede 40. x 25 cm. 
Corte as abas menores. A aba que fecha a caixa servirá de porta. 

SEGUNDO ANDAR 

5CM LARGURA DA CASA 5CM 
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Dobre as abas para baixo e cole 
dentro da casinha. 

Meça a largura interna das 
laterais da caixa. 
Acrescente à medida da 
largura 5 centímetros de 
cada lado. Recorte um 
pedaço de papelão com esta 
medida. 



JANELINHAS 

• Marque com lápis, o lugar do segundo andar.

• Desenhe as janelinhas.

• Com a ajuda da ponta de um lápis faça um furo no canto das janelas

para que fique mais fácil recortá-las.
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TELHADO 

Para o telhado você pode aproveitar 
o canto de uma caixa ou recortar um

retângulo de papelão e dobrá-lo ao

me10.
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Passe cola nas duas quinas da casa e segure 
o telhado até que fique firme.



• Recorte retângulos de papel

vermelho ou marrom

medindo aproximadamente

5 x 4 cm.

• Cole um a um, começando

por baixo e sobrepondo as

telhas.

• Depois de coladas todas as

telhas, finalize colando no

topo do telhado, retângulos

dobrados ao meio.

FLOREIRAS 

As floreiras das janelas são feitas com caixinhas pequenas e compridas 

como as caixas de pomadas ou dentifrício. 

• Feche a caixinha e recorte um dos lados.

• Cole as beiradas e cole uma floreira debaixo de cada janela, deixando

espaço para que a janelinha se abra.



Para cada floreira, recorte no papel verde o molde acima. 

Cole os matinhos dentro da floreira. Recorte as flores como as dos 

moldes e cole cada uma numa ponta de mato. 

Recorte florzinhas coloridas e cole-as na 

ponta de alguns matinhos. 

CORTINAS 

Use canudinhos de refrigerante como pau de sustentação das cortinas. 

• Escolha um retalhinho

de tecido ou papel e

cole no canudinho

como mostrado na

ilustração.

• Depois de seco, cole

sobre a janela
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CAMA 

Escolha uma caixinha que 

combine com o molde da cama. 

Para fazer a colcha de 

retalhos, recorte 

quadradinhos do mesmo 

tamanho de cores diferentes. 

Vá colando cada 

quadradinho ao lado do 

outro até completar a colcha. 
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Recorte a cabeceira e o pé da carna em papelão de acordo com os moldes. 

Monte a carna. 
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SOFÁ 

Escolha uma caixinha retangular e 

um bonito papel que deverá ser 

firme para a forrar o sofá. 

Recorte um retângulo com a 

mesma medida da largura da 

caixa e cole como na ilustração. 

Para terminar, recorte 

outro retângulo de papel 

e cole no assento. 

Com a ajuda de um 

lápis enrole para fora as 

beiradas do encosto e 

dos braços do sofá. 

MOLDE DA CAMA 

Com mais dois 

retângulos, faça 

os braços do sofá. 



MESINHA E COMODA 

As mesinhas, a cômoda, o fogão e a mesa são feitas com caixinhas pintadas. 

Você poderá inventar outros móveis. 
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COMO FAZERA MESA 
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Feche bem a 

caixinha. Pinte-a da 

cor que preferir. Cole 

pedacinhos de papel 

para imitar gavetas. 

Como banquinhos, 

use rolhas 

• Corte uma caixa para que

fique da altura da mesa.

• Recorte as pernas da mesa

como na ilustração abaixo.



VASO DE FLORES 

Para o vaso com flores aproveite uma tampinha. Recorte o matinho como 

feito para a floreira. 

• Recorte uma florzinha.

• Cole um palito atrás.

• Finque dento do vaso

• Enrole o matinho.

• Com bastante cola, fixe dentro da tampinha.

QUADRINHO 

Procure em revistas velhas algum 

motivo que fique bem para o quadro. 

Recorte uma moldura e cole por cima 

da gravura. 


