
Instruções de Montagem  
PF Unidade 2 

Porta-retrato 
Materiais 

• Porta-retrato da família (1 por aluno)  

• Letras “PF” em formato esponjoso 

• Lupa em formato esponjoso (1 por aluno) 

• Tocha / lanterna esponjosa (1 por aluno) 

• Um pedaço de serpentina (1 por estudante) 

• Cola 

Ao invés de esponja, você pode usar papel colorido ou 

grosso. 

 

Instruções: 

1. Dê a cada criança as suas peças. 

2. Oriente as crianças a colarem as peças nos porta-retratos. 

3. Cole a serpentina no topo e faça um tipo de alça. 

4. Explique às crianças que, quando elas chegarem em casa, elas podem colorir uma imagem ou colar 

uma foto. Oriente-as a usar cola. 

 

Decoração do PF 
Materiais: 

• Letras “PF” grandes (1 por aluno) 

• Quadradinhos de lenços de papel de várias cores (50 

por alunos) (O lenço de papel é um papel colorido que 

é super fino / Papel chinês). 

• Cola 

• Lápis 

 

Instruções: 



1. Dê a cada criança as letras “PF”, e 50 pequenos quadradinhos de lenço de papel. 

2. Usando um lápis, role o lenço de papel firmemente sobre a borracha. 

3. Cubra a parte da borracha do lápis com cola. 

4. Cole o lenço de papel nas letras “PF”. 

5. Continue até que as letras “PF” estejam cobertas com lenço de papel decorativo. 

 

Emblema de Estrela 
Materiais: 

• Estrela de esponja (1 por aluno) 

• Estrela de papel (1 por aluno) 

• Lantejoulas ou contas decorativas (10 por aluno) 

• Prendedor de roupa (1 por aluno) 

• Cola 

Em vez esponja, você pode usar papel colorido ou papel grosso. 

 

O que fazer: 

1. Dê a cada criança a estrela esponjosa, a estrela de papel e as lantejoulas. 

2. Dê as crianças estrelas de papel na estrela esponjosa. 

3. Ensine as crianças a colarem as lantejoulas nas pontas das duas estrelas. 

4. Oriente o professor ou auxiliar para ajudar as crianças a colocarem a insignia nas suas camisetas com 

o prendedor de roupas. 


