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MOLDES

PARA FIXAR NO PAINEL 
ESTIMULAÇÃO SENSORIAL

Material

• Feltro de cores variadas
• Pistola de cola quente
• Algodão ou manta acrílica própria para enchimento
• Caneta ou tinta para tecidos
• Pincel
• Velcro (verso do lado áspero) revestido com TNT, grampeado
• Grampeador

Como preparar

• Risque e recorte os moldes em feltro de forma a obter duas peças 
de cada. As partes pequenas como bico, gota, folha não precisam 
de enchimento, mas cole as duas partes para que fi quem mais 
resistentes.

• Corte um pedaço de Velcro e cole o verso da parte áspera no TNT; 
grampeie-os na parte de trás da fi gura.

• Cole ao redor de cada peça e deixe uma abertura para introduzir 
pequenas porções de algodão (ou manta acrílica), empurre o 
algodão com o auxílio de uma tesoura, formando “almofadinhas”.

• Cole a abertura. Depois faça os detalhes do rosto e manchas com 
pedaços de feltro, ou pinte-os com caneta ou com tinta para tecidos.

Observações
• O revestimento de TNT grampeado (com grampeador de papel) 

é para que o Velcro não descole quando a fi gura fora retirada do 
painel.

• Não use olhos de plásticos, pois as crianças poderão arrancá-los e 
engoli-los.
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COPA DA ÁRVORE

FRUTOS DA ÁRVORE

TRONCO DA ÁRVORE

ÁGUA
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CORPO DO CACHORRO
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CORPO DE ADÃO E EVA

CABELO ADÃO (FRENTE)

CABELO EVA (FRENTE)

CABELO ADÃO E EVA (VERSO)
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MOLDE

CARIMBO DE PEIXE EM EVA

Material

• EVA branco
• Pistola de cola quente

Como preparar

• Risque e recorte a fi gura do peixe e da haste no EVA. Dobre a 
haste e cole com cola quente somente no meio dela. As pontas 
deverão ser coladas num dos lados do peixe, formando um cabinho 
para a criança carimbar com tinta guache, no papel.
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MOLDES

BICHOS DE PANO

Material

• Feltro de cores variadas
• Pistola de cola quente
• Algodão ou manta acrílica própria para enchimento
• Caneta ou tinta para tecidos 
• Pincel

Como preparar

• Risque e recorte os moldes em feltro de forma a obter duas peças 
de cada. As partes pequenas como bico, gota, folha, não precisam 
de enchimento, mas cole as duas partes para que fi quem mais 
resistentes.

• Cole ao redor de cada peça e deixe uma abertura para introduzir 
pequenas porções de algodão (ou de manta acrílica). Empurre o 
algodão com o auxílio de uma tesoura, formando “almofadinhas”.

• Cole a abertura. Depois faça os detalhes do rosto e manchas com 
pedaços de feltro, ou pinte-os com caneta ou com tinta para tecidos.

Observação
• Não use olhos de plásticos, pois as crianças poderão arrancá-los e 

engoli-los.
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CORPO DO CACHORRO
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CORPO DO GATO
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FRANJA

RABO

CASCOS

ORELHAS
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CORPO DO JUMENTO
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MOLDES

BÍBLIA DE FELTRO

Material

• Retalhos de feltro: bege, marrom-claro e marrom-escuro, para 
Adão e Eva; retalhos de feltro verde, marrom e laranja, para a 
árvore; pedaço de feltro preto medindo 30 cm X 20 cm, para a capa 
da Bíblia; 3 pedaços de feltro branco medindo 14 cm X 18 cm, para 
as páginas da Bíblia

• Caneta ou tinta para tecido
• Pistola de cola quente ou cola de silicone fria

Como preparar

• Risque e recorte os personagens Adão e Eva no feltro bege; no 
feltro marrom-claro e no marrom-escuro, o cabelo deles; no feltro 
verde, a copa da árvore; no feltro marrom-escuro, o tronco; no 
feltro laranja, os frutos. Cole as partes; faça os detalhes dos olhos e 
da boca com caneta ou tinta para tecido.

• Com os retângulos de feltro preto e branco, confeccione a Bíblia 
da seguinte forma: cole uma página na outra (feltro branco), depois 
cole-as no centro da capa da Bíblia (feltro preto).

1
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CORPO DE ADÃO E EVA

CABELO ADÃO
 (FREN

TE)

CABELO EVA
 (FREN

TE)

CABELO ADÃO
E EVA (VERSO)

TRONCO DA ÁRVORE
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MOLDES

ADÃO E EVA PARA VESTIR

Material

• EVA bege, marrom-claro e marrom-escuro
• Feltro bege e marrom
• Tinta preta e branca
• Caneta com tinta permanente preta
• Pistola de cola quente ou cola de silicone fria

Como preparar

• Use os moldes para riscar e recortar no EVA o corpo e o cabelo de 
Adão e de Eva. Use tinta para fazer os olhos, e caneta permanente 
para desenhar os detalhes do rosto, deixando-os com semblante 
triste.

• Risque e recorte no feltro a roupa e o cinto para Adão e Eva.

1
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CORPO DE ADÃO E EVA
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CABELO ADÃO (FRENTE)

CABELO EVA (FREN
TE)

CABELO ADÃO 
E EVA (VERSO)

ROUPA ADÃO E EVA
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MOLDE

JOGO DAS ATITUDES

Material

• TNT branco e preto
• Pistola de cola quente ou linha para costurar
• Figuras de meninos e de meninas praticando boas ou más ações 

(extraídas de revistas/internet)
• Papel-cartão
• Tubo de cola
• Plástico adesivo transparente

Como preparar

• Amplie o molde (se necessário), risque e recorte, no TNT branco 
dobrado, quatro corações. Una as laterais de um coração no outro, 
porém, não cole a parte de cima dos corações. 

• Risque e recorte manchas no TNT preto. Cole-as em apenas um 
dos corações, dando aparência de sujo.

• Cole as fi guras de meninos e de meninas no papel-cartão. Depois, 
plastifi que-as.
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MOLDES

DEDOCHES: ADÃO, EVA, CAIM E ABEL

Material

• Feltro nas cores: bege, marrom-clara, marrom-escura, verde-escura, 
vermelha, azul e amarela

• Pistola de cola quente ou cola de silicone fria
• Caneta com tinta permanente preta
• Tinta para tecido branca
• Pincel 

Como preparar

• Risque e recorte o molde do corpo e da cabeça de cada personagem 
no feltro bege dobrado, de forma a obter duas peças de cada item.

• Risque e recorte os moldes dos cabelos e das roupas no feltro, 
observando as cores.

• Comece a montagem pelo corpo: cole ao redor das duas partes 
iguais, deixando a parte de baixo do dedoche sem colar, para 
introduzir os dedos.

• Após a colagem do corpo, cole a roupa na parte da frente e na parte 
de trás do corpo. Amarre o cinto nos dedoches que o utilizam.

• Monte a cabeça colando as duas partes do rosto; depois cole o 
cabelo tanto na frente como atrás da cabeça. Pinte os olhos com a 
tinta branca; depois de seco, desenhe a íris e a boca com a caneta 
preta.

• Proceda da mesma forma com Caim e Abel (nenê e garoto).

1
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CORPO ADÃO E EVA

CABEÇA 
ADÃO E EVA

CABELO ADÃO E EVA 
(VERSO)

CABELO ADÃO CABELO EVA

ROUPA ADÃO E EVA
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CORPO CAIM E ABEL
(CRESCIDOS)

ROUPA CAIM E ABEL
(CRESCIDOS)

CABEÇA CAIM E ABEL
(CRESCIDOS)

CABEÇA CAIM E ABEL
(NENÊ)

CORPO CAIM E ABEL
(NENÊ)

CABELO ABEL
(CRESCIDO)

CABELO CAIM 
(CRESCIDO)
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MOLDE

BONECO-BEBÊ

Material

• Feltro nas cores: bege, verde-clara, verde-escura (ou a cor de sua 
preferência)

• Fios de lã
• Algodão ou manta acrílica própria para enchimento 
• Pedaço pequeno de fi ta de cetim fi na
• Pistola de cola quente ou cola de silicone fria
• Caneta com tinta permanente preta
• Tinta para tecido branca
• Pincel 

Como preparar

• Risque e recorte o molde da cabeça, das mãos e do corpo no feltro 
dobrado (observando as cores), de forma a obter duas peças de 
cada item.

• Cole ao redor da cabeça, fi xe os fi os de cabelo no alto e deixe a 
parte de baixo sem colar. Introduza o enchimento de manta acrílica 
(ou algodão) e termine de colar a cabeça. Junte as mãos, cole-as no 
punho do corpo. Em seguida, cole ao redor do corpo deixando a 
gola por último, para introduzir o enchimento de manta acrílica 
(ou algodão). Por último, introduza a cabeça e cole-a no lugar.

• Faça os detalhes fi nais: una duas cores de feltro para fazer a chupeta 
e cole na boca; pinte os olhos com a tinta branca e, depois de seco, 
desenhe a íris com caneta preta. 

• Faça o laço e cole no pescoço do boneco-bebê.

1



35

CABEÇA

MÃO

MÃO

CHUPETA
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CORPO
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MOLDES

DEDOCHES DA FAMÍLIA

Material

• Feltro de cores variadas: azul, rosa, verde, laranja, para o corpo 
(roupa)

• EVA bege para rostos e braços; marrom, preto e amarelo para os 
cabelos; laranja (ou na cor de sua preferência) para o boné

• Caneta com tinta permanente preta e vermelha
• Pistola de cola quente ou cola de silicone fria

Como preparar

• Risque e recorte os moldes do corpo no feltro dobrado. Cole 
deixando a parte de baixo sem colar, para encaixar os dedos.

• Risque, recorte os moldes da cabeça e braços no EVA bege. 
• Risque, recorte os moldes dos cabelos no EVA e também do boné. 

Cole o cabelo no rosto de cada personagem, e o boné naquele que 
representar o menino. Cole também os braços nos personagens.

• Use a caneta com tinta permanente para fazer os detalhes dos olhos 
e da boca.

1
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BRAÇO

CORPO

CABELO M
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MOLDE

RÉGUA DE BONEQUINHOS

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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CORPO MENINO E MENINA

BRAÇOS MENINO E MENINA
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MOLDE

BONECOS CAIM E ABEL

Material

• Feltro nas cores: bege, marrom-clara, marrom-escura, azul-clara e 
amarela

• 2 tiras de feltro de cores diferentes para o cinto dos bonecos
• Algodão ou manta acrílica própria para enchimento
• Linha de costura, pistola de cola quente ou cola de silicone fria
• Caneta com tinta permanente preta
• Tinta para tecido branca
• Pincel 

Como preparar

• Risque e recorte o molde do corpo dos bonecos no feltro dobrado, 
de forma a obter duas peças de cada item.

• Risque e recorte o molde dos cabelos e das roupas dos bonecos no 
feltro.

• Costure ou cole o corpo dos bonecos e encha-os com algodão (ou 
manta acrílica).

• Monte os bonecos: cole o cabelo (tanto a parte da frente como a 
parte de trás), vista as roupas e amarre uma tira de feltro na cintura 
de cada boneco.

• Pinte os olhos, a boca e as sobrancelhas com a expressão zangada 
para Caim; e de medo, para Abel.

1
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CORPO CAIM E ABEL
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CABELO CAIM

CABELO CAIM
 (VERSO)

CABELO ABEL

CABELO ABEL (VERSO)ROUPA CAIM E ABEL
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MOLDES

BONEQUINHOS: “EU AMO MEU IRMÃO” / 
“EU AMO MINHA IRMÃ”

Material

• EVA nas cores: bege, amarela, marrom, vermelha
• 8 cordões de barbante grosso (medindo 12 cm) para os braços e 

pernas 
• 2 cartões plastifi cados e com a inscrição: “EU AMO MEU 

IRMÃO” / “EU AMO MINHA IRMÃ”
• Pistola de cola quente ou cola de silicone fria
• Caneta com tinta permanente preta e com tinta permanente 

vermelha

Como preparar

• Risque e recorte o molde da cabeça, dos cabelos, das mãos, dos pés, 
do coração e dos laços para o cabelo da menina. 

• Cole o cabelo no rosto do menino. Cole o cabelo no rosto da 
menina e também os laços. Use a caneta para fazer os detalhes do 
rosto: olhos e boca.

• Em cada coração, cole um cartão. 
• Nos cordões de barbante, cole as mãos e os pés de cada boneco. 
• Monte os bonecos: cole a cabeça (tanto do menino como da 

menina) na parte superior de trás do coração. Cole os braços — 
um em cada lado do coração. Cole as pernas na parte inferior do 
coração.

1

coração.
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MOLDE

TAPETE DIDÁTICO

Material

• TNT gramatura 80 (78 cm X 54 cm) para a base do tapete
• Feltro nas cores: azul-clara (retângulo 78 cm X 27 cm); verde-escura 

(retângulo 78 cm X 27 cm); verde-clara (copa das árvores); 
marrom-escura (telhado casa maior, telhado casas menores, 
portas e janelas); marrom-terra (montanhas, tronco das árvores); 
marrom-clara (caminho: 78 cm X 28 cm); laranja (casa maior: 7 cm 
X 5,5 cm; casas menores: 2 cm X 1,5 cm; miolo do sol); amarela 
(sol); branca (nuvens)

• Pistola de cola quente ou cola de silicone fria
• Viés e linha de costura

Como preparar

• Amplie os moldes nas medidas indicadas em cada peça: céu, nuvem, 
sol, montanha, caminho, gramado, árvores, casas pequenas e casa 
grande. Risque as peças e recorte-as no feltro, observando as cores.

• Cole o retângulo azul-claro e o verde-escuro sobre o TNT.
• Cole as nuvens, o sol, as montanhas e as casas pequenas sobre o 

retângulo azul-claro.
• Cole o caminho, as árvores e a casa grande sobre o retângulo verde-

escuro.
• Em seguida, costure o viés ao redor do tapete.

1
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CAMINHO DE TERRA

MONTANHAS
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MOLDES

ALMOFADAS DE PERSONAGENS: 
JESUS E DOIS DISCÍPULOS

Material

• Feltro nas cores: bege, azul-clara, verde-clara, vermelha, preta, 
marrom-escura, marrom-clara e branca 

• Algodão ou manta acrílica própria para enchimento
• Papelão 
• Pistola de cola quente ou cola de silicone fria
• Caneta com tinta permanente ou tinta para tecido vermelha 

Como preparar

• Risque e recorte o molde do corpo dos personagens no feltro 
dobrado, de forma a obter duas peças de cada item. 

• Risque e recorte no feltro o molde da cabeça, cabelos, barba, bigode, 
sobrancelhas, olhos, braços, mãos e a base. 

• Passe uma costura (ou cole) ao redor do corpo de cada personagem, 
deixando uma pequena abertura para virar e introduzir o 
enchimento. Após essa etapa, feche a abertura.

• Cole a cabeça de cada personagem, o cabelo, as sobrancelhas, os 
olhos, a barba, o bigode, as mangas da roupa e as mãos.

• Cole a base de papelão na base do corpo de cada personagem. 
Depois faça o acabamento com o feltro para que as almofadas de 
personagens fi quem em pé.

• Use a caneta de tinta permanente ou a tinta para tecido (vermelha) 
para fazer a boca. 

1

para fazer a boca. 
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CABELO E BARBA DE JESUS

CABELO E BIGODE
DO DISCÍPULO

CABELO E BARBA

DO DISCÍPULO
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CORPO

MÃO

MÃO

BASE DAS ALMOFADAS

BRAÇO

BRAÇO
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MOLDES

JUMENTINHO DE PAU

Material

• EVA nas cores: marrom-clara, branca e preta
• Feltro nas cores: marrom-escura, marrom-clara
• Cabo de vassoura ou tubo de papelão (encontrados em lojas de 

tecidos)
• Pistola de cola quente ou cola de silicone fria 

Como preparar

• No EVA: amplie, risque e recorte o molde da cabeça, dos olhos, 
pupila e dente do jumentinho. 

• No feltro marrom-escuro: risque e recorte a crina e as orelhas. 
• Monte o jumentinho colando cada parte no devido lugar.
• Una as duas partes da cabeça do jumentinho, deixando a parte de 

baixo sem colar para introduzir o cabo de vassoura.
• Se desejar, poderá revestir a cabeça do jumentinho com feltro 

marrom-claro, e o cabo de vassoura, com EVA.

1
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DENTES OLHOS

ORELHAS
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CRINA


