GATINHOS

Para fazer os gatinhos, use qualquer tipo de
garrafa descartável. Cada garrafa, seja de
refrigerante, de shampu, etc, resultará em um
gatinho diferente e bonito. Siga o modo de fazer:

• Escolha a garrafa.

CABEÇA

• Faça uma bola com uma folha inteira de jornal.
• Passe cola em meia folha de jornal e envolva a bola.

+ Jogue algumas pedrinhas dentro da
garrafa para dar peso.
• Enfie a ponta da bola de jornal no
gargalo da garrafa prendendo com
pedacinhos de fita crepe.

Forre toda estrutura do gato com muitas
tirinhas de jornal com cola.
Seu gatinho deve ficar todo firme. Para
isso, cole bastante jornal.

PATAS E RABO

Vamos precisar de 2
canudos feitos cada um,
com uma folha inteira
de jornal.
• Enrole o jornal usando
um lápis para começar.
• Passe cola no final.

• Corte um dos canudos ao meio para fazer as patas.
• Dobre a ponta que foi cortada e cole bem. Faça a
outra pata da mesma forma.
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COLA

• Cole as patas no gato.
• Cole o rabinho, embutindo a parte de baixo sob o gato.
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• Cole tiras de jornal envolvendo as patas e
o rabo para que fiquem bem firmes.
• Capriche nessa parte.
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ORELHAS

MOLDE APROXIMADO
DAS ORELHAS

• Recorte dois quadrados
em papelão fino para fazer
as orelhas.
• Cole as orelhas por trás da
cabeça, e ajeite-as para que
ganhem forma arredondadas.

Pronto!"
Seu gato agora está preparado para receber olhos, focinhos e cores.

Escolhi trê$ garrafas descartáveis.
Fiz todas as etapas e pintei assim:

Primeiro, pinte todo o gato na cor que você escolher para o fundo.
Depois de seco, pinte os detalhes: manchas, bolinhas, listras e o
que mais você quiser. Olhos e focinhos podem ser desenhados ou
você pode colar botões. Pinte cílios e bigodes.

CACHORRINHO
Proceda exatamente como foi feito com o gato:
• Monte a estrutura da frasco com a cabeça.
• Cole tirinhas de jornal.
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Recorte em papelão fino, duas orelhinhas
como estas do molde. Você poderá colocá-la
para baixo ou para cima.

Para as patas use dois rolinhos de jornal enrolados
nas pontas. Para o rabo, um rolinho fino.
• Cole essas partes, arrematando com mais tirinhas
de jornal com cola.
• Fiz o focinho com uma bolinha de massa de
jornal. Poderia ser um botão.
• Pinte seu cachorrinho como preferir.

COELHO
Para fazer o coelho, corte o gargalo
da garrafa descartável e encaixe a
bola de jornal qqe forma a cabeça.

• Cole as patas feitas com
rolinho de jornal
enrolado.
• Cubra todo o coelho com
tiras de jornal com cola

• Recorte as orelhas em
papelão fino e cole
sobre a cabeça.

• Pinte seu coelho
como desejar.

