
DOIS AVIÕES 



AVIÃO A JATO 

+ Use dois tubos de papel higiênico emendados.

+ Com uma tirinha de jornal,

feche a parte inferior do

outro lado do tubo.

+ Faça uma bola de jornal

do tamanho de uma

bolinha de pingue pongue

e enfie num dos lados do

tubo e prenda com tiras

de jornal com cola.

+ Marque nos dois lados,

o lugar das asas.

-

+ Corte sobre as marcas.



• Prenda com pedacinhos

de jornal.

AS RODINHAS 

• Copie e corte seguindo o molde das asas e

lemes no papelão. Encaixe-os como na

ilustração ao lado.

• Recorte em papelão fino, uma tira como

no molde acima.

• Dobre nas linhas pontilhadas para que

fique como na ilustração.

• Faça um furo na ponta e enfie por aí um

palito de dente. Pingue cola junto ao furo

para que fique firme.



( 

• Faça a rodinha de trás 

como na ilustração, 

passando um palito no 

final do rabo do avião e 

colando 2 rodinhas. 

• Cole sob as asas

do avião.

• Enfie 2 rodinhas em

cada trem de pouso e

pingue mais cola pura.



AVIÃO AEROPLANO 

Para este modelo de avião você 

precisará de: 

• 4 canudinhos de papel cortados no

mesmo tamanho do modelo abaixo.

• 4 rodinhas maiores e duas menores

conforme os modelos.

+ Dois retângulos de papelão grosso

na mesma medida do molde, para as

asas.

+ Para a hélice, copie e corte duas

vezes o molde.

MOLDE DAS ASAS 



• Cole a asa inferior e

espere secar.

• Construa o corpo do avião

como explicado na página 45,

até a montagem dos lemes.

• Recorte as duas asas

conforme o molde.

• Cole os canudinhos. Para

que fiquem bem presos,

use um pouco de massa

rápida de papel (pág. 22)

na base dos canudos.

• Marque a lápis e recorte

um círculo para o piloto.



Prepare a hélice como na 

ilustração ao lado, fazendo um 

furinho no centro para que 

atravesse um palito. 

• Cole, deixando uma ponta do

palito bem maior do que a

outra.

• Depois que a cola estiver

bem seca, coloque e cole a

asa supenor.

• Faça um furo fundo na

ponta do avião.

• Ponha cola pura sobre o

furo e encaixe o palito.

• Reforce com pingos de

cola.




