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SUGESTÕES DE TRABALHOS MANUAIS COM 
EMBORRACHADO (E.V.A.)

Materiais e Ferramentas
Todos os materiais necessários à confecção dos trabalhos manuais aqui apresentados podem ser adquiri-
dos em lojas do ramo. Embora os materiais e ferramentas variem conforme o trabalho manual, alguns são 
comuns a todos, e será bom ter estes à mão: várias cores de emborrachado (E.V.A.), papel-cartão/caixa de 
papelão/cartolina e papel de seda; tesoura; furador de papel; estilete; cola (a de PVA funciona melhor); ade-
sivos de bolinhas; ímãs adesivos (ou pedaços de manta magnética adesivada). Materiais adicionais e ferra-
mentas específicas estão relacionados no topo da página de cada trabalho manual. Quando traçar em cores 
escuras, dê preferência a lápis branco. Os traços nos E.V.A. pedem leveza nas mãos! Canetas permanentes 
dão o melhor resultado para a escrita no E.V.A.

Dicas Para os Jovens Artesãos
Pincéis ou palitos de sorvete facilitam o trabalho das crianças pequenas na hora de espalhar a cola. Se as 
crianças ainda não tiverem habilidade para traçar os moldes, diga para recortarem e colarem as figuras no 
emborrachado (E.V.A.), de rosto para baixo e, então, recortarem novamente. Quando os moldes forem vira-
dos para cima, a forma correta aparecerá no outro lado. Assim, não há necessidade de fazer o traçado!

Diversão em Dobro
Muitos trabalhos manuais aqui apresentados têm um ímã adesivo colado na parte de trás para facilitar a 
exposição. Veja a seguir outras sugestões para exibição dos trabalhos manuais (veja Instruções, ou o anexo 
Diversificando!, na maioria dos projetos).

Prendedores de Roupa
Use um prendedor de roupa de madeira para colocar o trabalho manual em pé. Os 
projetos das páginas 22, 34, 41 e 71 utilizam esse método para exibir o projeto. Use o 
método com os projetos das páginas 17, 26, 31, 36, 37, 40, 51, 52, 54, 64, 69 e 83.

Arame de Chenille (ou encapado com lã ou limpador de cachimbo)
Prenda um pedaço de arame nas costas de um trabalho manual e enfie as pontas em 
um pedaço de espuma verde para arranjos florais. Depois coloque seu trabalho em um 
vaso de flor ou cesta decorada com flores de emborrachado (E.V.A.) e musgo artificial, 
ou em uma bola de isopor  (com um palito de dentes, faça furos na bola antes de usar 
o arame). Os projetos das páginas 14 e 15 utilizam esse método de exposição. Use o 
método com os projetos das páginas 16, 63, 78, 81 e 88. Se o trabalho for pesado de-
mais para um fio de arame, junte dois ou mais fios e torça-os bem.

Trabalhos Manuais Ornamentais
Use um gancho para ornamentos e transforme o projeto em um enfeite de Natal. Os 
projetos das páginas 23 e 89 utilizam esse método de exposição. Use o método com 
os projetos das páginas 35, 38, 49, 50, 77, 78 e 88. Talvez seja preciso furar o topo do 
trabalho manual, se ele já não tiver um lugar para o gancho do ornamento (ex., uma 
fitinha de amarrar).
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Invólucros de Cartolina
Cole uma tira de caixa de papelão/cartolina/papel-cartão ou E.V.A. mesmo nas costas de 
um trabalho manual e transforme-o em invólucro! Use o método para criar porta-velas, 
porta-guardanapos, e muito mais! Os projetos das páginas 76, 87 e 91 utilizam esse 
método de exposição. É possível usar esse método com quase todos os trabalhos ma-
nuais deste livro. Flores, animais e alimentos são transformados em lindas decorações 
para qualquer evento!

Trabalhos Manuais Usáveis
Transforme seu trabalho manual em um objeto de arte que você pode usar! Os projetos das 
páginas 43 e 66 são enfeites. Transforme o relógio da página 46 em um artigo a ser usado; para 
tanto, basta unir as pontas da pulseira. Cole um alfinete nas costas de outros trabalhos manuais, 
e desfile com eles por aí. Trabalhos manuais florais se transformam em lindos enfeites.

Fitas
Prenda uma fita nas costas do trabalho manual e dê um laço. Assim, o enfeite poderá ser pendu-

rado onde você quiser. Os projetos das páginas 68, 79 e 89 utilizam esse método de exposição. 
Use o método com os projetos das páginas 7-13, 16, 18, 20, 21, 47, 48, 56, 70 e 72.

Trabalho Manual Fraterno
Alguns trabalhos manuais podem ser transformados em grandes presentes. Prenda 
um envelope de semente de flor ou uma coleção de pequenas ferramentas de jardi-
nagem nas costas dos trabalhos manuais de flores (páginas 14, 67, 72 e 81). Nos tra-
balhos manuais de alimentos (páginas 55 e 71), faça a receita da guloseima mostrada, 
empacote-a com o projeto e presenteie alguém. As possibilidades são infinitas com 
esse método! Sua imaginação é o limite para criar presentes divertidos e interessan-
tes! 

Moldes Numerados
As instruções se referem aos moldes pela letra M acompanhada de um número. As partes do molde também 
são identificadas por número.

Diversão Futura
Guarde os moldes dos trabalhos manuais em sacos plásticos resseláveis, e use-os repetidamente!  Uma boa 
ideia é plastificá-los para que durem mais. Não deixe de etiquetar cada conjunto de moldes com o seu devido 
nome.
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Base Bíblica: Gênesis 1.1-5

Materiais: EVA branco e preto; caneta; cola; ímã adesivo

Instruções
1. Faça cópia de todos os moldes e recorte-os.
2. Trace M1 na folha branca e M2, na preta; recorte-os.
3. Cole M2 em M1, usando a ilustração do trabalho manual pronto como guia.
4. Cole M3 na base do trabalho manual.
5. Cole um ímã adesivo nas costas do trabalho manual.

Diversificando!
Exiba este trabalho manual com os trabalhos manuais da Criação Dias 2-7 
(p. 8-13) para apresentar a semana inteira da Criação, ou dê uma olhada nas 
sugestões de projetos!

CRIAÇÃO DIA 1

M1

M2

M3


