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LIVRO DE PANO

Material

Capa do livro
• 2 retângulos (72 cm X 35 cm) de tecido de algodão cru
• Viés (opcional)

Páginas do livro
• 6 retângulos (66 cm X 31 cm) de tecido de algodão cru
• Linha de costura
• Feltro em cores variadas para fazer as letras do título: UMA 

FAMÍLIA ABENÇOADA
• Viés (opcional)
• Tesoura
• Cola quente 

Como preparar

• Una os dois retângulos da capa (lado direito com direito).
• Risque em um dos lados (no avesso do tecido) a medida (70 

cm X 33 cm) para a capa do livro de pano, deixando 1 cm em 
ambos os lados para a costura.

• Costure sobre as linhas que você riscou, deixando um espaço 
pequeno sem costurar. Aproveite esse espaço sem costura para 
virar a capa do livro do lado direito.

CAPA E PÁGINAS
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• Depois de virar, introduza a parte que fi cou sem costurar 
para o lado de dentro e feche costurando a abertura. Se 
desejar, costure viés ao redor da capa para dar acabamento.

• Faça o mesmo com os outros 6 retângulos das páginas do 
livro, obtendo assim 3 páginas no tamanho (64 cm X 29 
cm), deixando 1 cm em ambos os lados para a costura.

• Una as páginas sobre a capa (aberta) do livro, e faça três 
costuras no sentido vertical – uma exatamente no centro 
do livro e as outras duas a cada 2 cm da costura central.

• Risque, recorte e cole com cola quente, na capa, as letras 
que formarão o título do livro de pano: UMA FAMÍLIA 
ABENÇOADA.

• Risque, recorte e monte as fi guras referentes a cada página.

Como usar

O livro de pano UMA FAMÍLIA ABENÇOADA será 
usado durante a história a ser contada aos bebês. A cada aula, 
está indicado no CADERNO DO PROFESSOR a página 
que vai ser mostrada ao bebê.
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CABEÇA, BOCA, OLHOS, NARIZ E TRONCO 
DOS PERSONAGENS

Material

• Feltro nas cores: bege ou salmão, branca, preta, vermelha
• Tesoura
• Cola quente

Como preparar

• Risque e recorte, no feltro, cada parte do rosto dos personagens: rosto e nariz (feltro 
bege ou salmão); boca (feltro vermelho); olhos (feltro branco e preto).

• Para montar o rosto dos personagens, siga as orientações de acordo com o que está 
especifi cado em cada um deles, nas páginas do caderno de moldes.
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CABEÇA PERSONAGENS HOMENS:

- ABRAÃO
- ISAQUE RAPAZ

- ELIÉZER
- ESAÚ ADULTO
- JACÓ ADULTO

ISAQUE VELHINHO

CABEÇA PERSONAGENS MULHERES:

- SARA
- REBECA

BOCA
HOMENS

NARIZ

OLHOS

BOCA
MULHERES
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Materiais

• Feltro nas seguintes cores: bege ou salmão, branca, vermelha, preta e azul
• Molde da cabeça, da boca, dos olhos, nariz e tronco de Abraão (vide p.6 e 7 do caderno 

de moldes)
• Molde do cabelo e da barba de Abraão
• Tesoura
• Cola quente

Como preparar

• Risque e recorte cada parte do busto de Abraão no feltro, em suas respectivas cores: 
rosto e nariz (feltro bege ou salmão); cabelo/barba e sobrancelhas (feltro branco); boca 
(feltro vermelho); olhos (feltro branco e preto); tronco (feltro azul).

• Para montar a imagem do Abraão, cole com cola quente o cabelo/barba, os olhos, as 
sobrancelhas, o nariz e a boca na cabeça do personagem; depois, cole o tronco atrás da 
barba.

• Terminada a montagem, cole Abraão na página 1 do livro de pano.

ABRAÃO
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TERRA DE CANAÃ

Materiais

• Feltro: marrom-escuro, marrom-claro, azul-claro e verde
• Molde das montanhas, tronco e copa das árvores, terra e rio
• Letras para compor a palavra CANAÃ
• Tesoura
• Cola quente

Como preparar

• Risque e recorte, no feltro, cada parte da terra de Canaã: montanhas (marrom-escuro); 
terra (marrom-claro); rio (azul-claro); tronco das árvores (marrom-escuro); copa das 
árvores (verde); letras da palavra CANAÃ (azul-claro).

• Cole, com cola quente, cada parte da paisagem na página 2 do livro de pano, bem como 
as letras da palavra CANAÃ.
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SARA

Materiais

• Feltro nas seguintes cores: bege ou salmão, branca, preta, vermelha e cinza
• Molde da cabeça, dos olhos, nariz, boca e busto de Sara (vide p.6 e 7 do caderno de 

moldes)
• Molde do cabelo de Sara
• Tesoura
• Cola quente

Como preparar

• Risque e recorte cada parte do busto de Sara no feltro, em suas respectivas cores: rosto e 
nariz (feltro bege ou salmão); cabelo e sobrancelhas (feltro cinza); boca (feltro vermelho); 
olhos (feltro branco e preto); tronco (feltro vermelho).

• Cole, com cola quente, o cabelo, os olhos, as sobrancelhas, o nariz e a boca na cabeça da 
Sara; depois, cole o tronco.

• Terminada a montagem, cole Sara na página 3 do livro de pano.
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SARA
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BEBÊS: ISAQUE, ESAÚ E JACÓ

Material

• Feltro nas seguintes cores: bege ou salmão, laranja, azul-claro e verde
• Molde da cabeça, do cobertor e da faixa 
• Molde do travesseiro para cada bebê (12 cm X 7 cm) – riscar duas vezes
• Espuma ou manta acrílica (8 cm X 6 cm) para o enchimento do travesseiro
• Rendinha branca (opcional)
• Caneta para tecidos (ou caneta com tinta permanente) na cor preta
• Tesoura
• Cola quente

Como preparar

• Risque e recorte cada parte dos bebês no feltro, em suas respectivas cores: rosto 
(feltro bege ou salmão); cobertor e faixa (Isaque – feltro laranja; Esaú – feltro azul-
claro; Jacó – feltro verde).

• Cole, com cola quente, os detalhes dos cobertores, conforme indica o pontilhado.
• Faça os detalhes do rosto com a caneta para tecidos (ou caneta com tinta permanente) 

na cor preta.
• Risque e recorte o travesseiro dos bebês no feltro, em suas respectivas medidas e 

cores: feltro laranja (para o travesseiro de Isaque); feltro azul-claro (para o travesseiro 
de Esaú); feltro verde (para o travesseiro de Jacó).

• Recorte a espuma (ou encha com manta acrílica) e coloque entre as duas partes do 
travesseiro. Feche o travesseiro com cola quente e dê o acabamento com a rendinha 
branca (opcional).

• Cole o travesseiro atrás da cabeça de cada bebê.
• Terminada a montagem, cole os bebês no livro de pano, nas suas respectivas páginas: 

Isaque (página 4); Esaú e Jacó (página 8).
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CABEÇA

FAIXA 
DO CORPO 

DOS BEBÊS

CORPO DOS BEBÊS
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ISAQUE JOVEM E ISAQUE IDOSO

Material

• Feltro nas seguintes cores: bege ou salmão, marrom, branca, preta, vermelha e azul
• Molde da cabeça, dos olhos, nariz, boca e tronco de Isaque (vide p.6 e 7 do caderno de moldes)
• Molde do cabelo e do bigode de Isaque
• Tesoura
• Cola quente

Como preparar

• Risque e recorte cada parte do busto de Isaque jovem e de Isaque idoso no feltro, em suas 
respectivas cores: rosto e nariz (feltro bege ou salmão); cabelo e sobrancelhas (feltro marrom 
para Isaque jovem e feltro branco para Isaque idoso); boca (feltro vermelho); olhos (feltro 
branco e preto); tronco (feltro azul).

• Cole, com cola quente, o cabelo, os olhos, as sobrancelhas, o nariz, o bigode e a boca na cabeça 
de Isaque; depois, cole o tronco.

• Terminada a montagem, cole Isaque jovem na página 5 e Isaque idoso na página 11 do livro 
de pano.

CABELO ISAQUE

BIGODE
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ELIÉZER

Materiais

• Feltro nas seguintes cores: bege ou salmão, preta, branca, vermelha e laranja
• Molde da cabeça, dos olhos, nariz, boca e tronco de Eliézer (vide p.6 e 7 

do caderno de moldes)
• Molde do cabelo, da barba e do bigode de Eliézer
• Tesoura
• Cola quente

Como preparar

• Risque e recorte cada parte do busto de Eliézer no feltro, em suas 
respectivas cores: rosto e nariz (feltro bege ou salmão); cabelo, barba, bigode 
e sobrancelhas (feltro preto); boca (feltro vermelho); olhos (feltro branco e 
preto); tronco (feltro laranja).

• Cole, com cola quente, o cabelo, os olhos, as sobrancelhas, o nariz, o bigode 
e a boca na cabeça de Eliézer; depois, cole o tronco.

• Terminada a montagem, cole Eliézer na página 6 do livro de pano.
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CABELO ELIÉZER
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REBECA

Materiais

• Feltro nas seguintes cores: bege ou salmão, marrom-clara, branca, preta, 
vermelha e rosa

• Molde da cabeça, dos olhos, nariz, boca e tronco de Rebeca (vide p.6 e 7 
do caderno de moldes)

• Molde do cabelo de Rebeca
• Tesoura
• Cola quente

Como preparar

• Risque e recorte cada parte do busto de Rebeca no feltro, em suas respectivas 
cores: rosto e nariz (feltro bege ou salmão); cabelo e sobrancelhas (feltro 
marrom-claro); boca (feltro vermelho); olhos (feltro branco e preto); tronco 
(feltro rosa).

• Cole, com cola quente, o cabelo, os olhos, as sobrancelhas, o nariz e a boca 
na cabeça de Rebeca; depois, cole o tronco.

• Terminada a montagem, cole Rebeca na página 7 do livro de pano.
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CABELO REBECA
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ESAÚ ADULTO

Materiais

• Feltro nas seguintes cores: bege ou salmão, marrom-terra, branca, preta, 
vermelha e azul-claro

• Molde da cabeça, dos olhos, nariz, boca e tronco de Esaú adulto (vide p.6 
e 7 do caderno de moldes)

• Molde do cabelo e do cavanhaque de Esaú adulto
• Tesoura
• Cola quente

Como preparar

• Risque e recorte cada parte do busto de Esaú adulto no feltro, em suas 
respectivas cores: rosto e nariz (feltro bege ou salmão); cabelo, cavanhaque 
e sobrancelhas (feltro marrom-terra); boca (feltro vermelho); olhos (feltro 
branco e preto); tronco (feltro azul-claro).

• Cole, com cola quente, o cabelo, o cavanhaque, os olhos, as sobrancelhas, o 
nariz e a boca na cabeça de Esaú adulto; depois, cole o tronco.

• Terminada a montagem, cole Esaú adulto na página 9 do livro de pano.

CABELO ESAÚ



23

JACÓ ADULTO 

Materiais

• Feltro nas seguintes cores: bege ou salmão, marrom-claro, branca, preta, 
vermelha e verde

• Molde da cabeça, dos olhos, nariz, boca e tronco de Jacó adulto (vide p.6 e 
7 do caderno de moldes)

• Molde do cabelo de Jacó adulto
• Tesoura
• Cola quente

Como preparar

• Risque e recorte no feltro cada parte do busto de Jacó adulto em suas 
respectivas cores: rosto e nariz (feltro bege ou salmão); cabelo e sobrancelhas 
(feltro marrom-claro); boca (feltro vermelho); olhos (feltro branco e preto); 
tronco (feltro verde).

• Cole, com cola quente, o cabelo, os olhos, as sobrancelhas, o nariz e a boca 
na cabeça de Jacó adulto; depois, cole o tronco.

• Terminada a montagem, cole Jacó adulto na página 10 do livro de pano.
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CABELO JACÓ

BARBA JACÓ
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FILHOS DE JACÓ

Materiais

• Feltro nas seguintes cores: bege ou salmão, marrom-claro, marrom-escuro, 
marrom-terra, preta

• Molde da espuma para enchimento, cabeça e cabelo dos fi lhos de Jacó
• Tinta para tecido
• Pincel fi no
• Caneta com tinta permanente
• Tesoura
• Cola quente

Como preparar

• Risque e recorte cada parte dos fi lhos de Jacó no feltro, em suas respectivas 
cores: rosto (feltro bege ou salmão); cabelo (feltro marrom-claro, marrom-
escuro, marrom-terra e preto).

• Risque e recorte a espuma para colar atrás da cabeça de cada fi lho de Jacó.
• Cole, com cola quente, o cabelo na cabeça de cada fi lho de Jacó e a espuma na 

parte de trás da cabeça.
• Para o rosto: use a ponta do cabo do pincel para fazer a parte branca dos olhos  

com tinta para tecido e espere secar. Use a caneta com tinta permanente para 
desenhar os detalhes do rosto de cada fi lho de Jacó.

• Terminada a montagem, cole os fi lhos de Jacó na página 12 e na contracapa do 
livro de pano.

CABEÇA FILHOS 
DE JACÓ

(12X) ESPUMA
(12X)
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1º FILHO DE JACÓ
(marrom-claro)

2º FILHO DE JACÓ
(marrom-escuro)

3º FILHO DE JACÓ
(marrom-terra)

5º FILHO DE JACÓ
(preto)

4º FILHO DE JACÓ
(marrom-claro)

6º FILHO DE JACÓ
(marrom-escuro)
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7º FILHO DE JACÓ
(marrom-terra) 8º FILHO DE JACÓ

(marrom-claro)

9º FILHO DE JACÓ
(preto)

11º FILHO DE JACÓ
(preto)

10º FILHO DE JACÓ
(marrom-escuro)

12º FILHO DE JACÓ
(marrom-terra)
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FANTOCHE PERSONAGEM ABRÃO

Materiais

• TNT ou feltro nas seguintes cores: branca, azul-claro, azul-escuro
• Embalagem de leite vazia (tipo Tetra Pak)
• Caneta com tinta permanente preta
• Giz de cera preto
• Tesoura
• Cola quente

Como preparar

• Antecipadamente, encape a caixa de leite com TNT ou feltro branco e 
recorte os retalhos de TNT ou feltro azul-escuro para a roupa (36 cm X 9 
cm) e faixa (50 cm x 1,5 cm) para prender o pano na cabeça; azul-claro para 
o pano da cabeça (23 cm X 12 cm).

• Oriente as crianças a confeccionarem o fantoche do personagem Abrão 
com roupas de TNT ou feltro. 

• Ajude-as a desenharem os olhos, o nariz, a boca com caneta de tinta 
permanente. Depois, com o giz de cera, vão pintar bem de leve a barba de 
Abrão.

• Deixe que elas brinquem e relembrem o que Deus disse a Abrão.
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RÉGUA DE BONEQUINHOS
(RECURSO CONFECCIONADO NO PLUG KINDER 1)

Material

• EVA grosso na cor bege para rosto e braços; mais 3 cores diferentes para o corpo
• 2 tiras de EVA de cores diferentes medindo 16 cm X 120 cm cada
• 2 novelos de lã em cores diferentes (menino e menina)
• 1 pedaço de papelão de 10 cm
• 1 pedaço de papelão de 18 cm
• 4 olhos móveis nº 18
• Caneta com tinta permanente preta
• Pistola de cola quente ou cola de silicone fria
• Velcro e grampeador

Como preparar

• Risque, recorte e monte o rosto dos bonequinhos no EVA bege. Use cola quente para fi xar 
os olhos e a caneta com tinta permanente para fazer a boca de cada um deles.

• Após a montagem da cabeça, use fi os de lã para fazer os cabelos da seguinte forma: Para 
a menina – pegue o novelo de lã e enrole-o no pedaço de papelão de 18 cm, dando 50 
voltas. Retire a lã do papelão e amarre-a no centro. Corte os fi os nas laterais, cole os laços 
formando a “maria chiquinha”. Cole o cabelo na cabeça da menina. Para o menino – 
proceda da mesma maneira, mas use o papelão de 10 cm e dê 15 voltas. Faça 3 tufos de lã 
e cole-os na cabeça do menino.

• Use duas cores de EVA para fazer o corpo do menino; outra cor de EVA para fazer o 
corpo da menina.

• Risque e recorte o molde dos braços no EVA bege. Cole um braço na frente e o outro braço 
atrás do corpo dos bonequinhos. Em seguida, cole o rosto no corpo dos bonequinhos.

• Para as réguas, risque e recorte no EVA duas tiras de cores diferentes medindo 16 cm X 
120 cm cada. Faça nelas as marcações de uma régua (de 1 em 1 cm).

• Coloque Velcro na parte superior da régua e atrás dos bonequinhos, fi xando o Velcro com 
cola quente e grampo. 

Como usar

• Fixe a régua de bonequinhos na parede, ao nível do chão. Meça cada criança e anote o 
nome delas na régua. Depois de algum tempo, meça-as novamente para verem quanto 
cresceram.
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LAÇO M
EN
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CABEÇA MENINO E MENINA
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CORPO MENINO E MENINA

BRAÇOS MENINO E MENINA


