
CASTELO 



Faça vários rolos finos, cortando o tubo 

ao meio no sentido do comprimento. 
Então enrole e prenda com fita crepe. 

As torres do castelo são 
construídas com rolinhos de 

papel higiênico da seguinte 
forma: 

1 rolinho triplo 

5 ou 6 rolinhos duplos 

5 ou 6 rolinhos 1 e 1/2 
6 rolinhos normais 

Vários rolinhos finos. 

Os rolinhos do muro 
são feitos com meio 
rolinho cortado e 
enrolado com a ajuda 
de um lápis. 



A plataforma aonde o castelo será 

montado é de papelão. Você deve 

traçar um círculo usando como molde 

um prato grande. 

MONTAGEM: 

1 - Cole o tubo 

maior na plataforma 

e ao redor dele, 

combine os outros 

tubos largos. Use 

cola branca, pura. 

para colar uns aos 

outros. 

2 - Cole os tubos 

estreitos junto à base. 

3 - Distribua mais 

tubos estreitos. 



4 - Faça duas cintas com canudos de jornal. 

Uma delas com 5 cm de largura e a outra 

com 3 cm. 

Cole cada uma envolvendo todas as torres. 

5 - Cole tirinhas de jornal até que todo 

o castelo esteja totalmente coberto.

6 - Cole outra tira de 

jornal com 2 cm de 

largura, ao redor da base. 

7 - Termine esta etapa passando 

cola diluída por toda superficie. 



Os telhados são feitos com cones de cartolina a partir de um círculo. 

Faça com meio círculo, um 

cone fechado. 

Com 1/4 de círculo faça um cone aberto para 

adaptar às torres que estão muito juntas à outras. 

Quando for necessário, corte a ponta do 

cone para que se ajuste melhor. 

JANELAS, PONTE E ACABAMENTOS 

• Coloque e cole os telhados.

• Cole os tubinhos ao redor do muro.

• Pinte o castelo.

• Coloque a ponte com um retângulo

de papelão.

• Construa os degraus montando

rolinhos de revista ou jornal.

• Depois de seca a tinta do castelo,

marque com lápis os lugares das

janelas e das portas. Pinte-as.



• Na torre maior, recorte o lugar da janela para que você possa colocar

um bonequinho no alto.

• Para terminar, você poderá fazer riscos imitando tijolos, usando um

tom mais forte ou mais claro do que foi usado no castelo.

• Faça também muitas árvores (pág. 111) para ficar bem bonito.




