
 

Turno Integral 

Cultura Maker 

Data: 23/03/2020 

Anos: 3o / 4o / 5o  

Atividade: Barco de papelão 

Materiais necessários: 

• Lápis ou caneta; 

• Papelão; 

• Tesoura; 

• Pistola de cola quente (caso não tenha, tente usar cola branca); 

• Fita adesiva; 

• Palitos de madeira; 

• Cola branca; 

• Tigela ou prato rasos; 

• Lenços de papel ou papel higiênico de folha simples; 

• Pincel. 

1º PASSO  

 

• Corte três tiras de papelão do mesmo tamanho. Cada tira deve ter o 

mesmo comprimento e a mesma largura, mas as medidas podem ser 

ajustadas para barcos maiores ou menores. Para um modelo padrão, 

corte as duas tiras com 25 cm de comprimento e 7,5 cm de largura.  

• Pode-se fazer barcos menores cortando as medidas pela metade, e 

maiores dobrando as medidas. 

 

2º PASSO:  

• Desenhe a curva do casco do barco a lápis em uma das tiras. Ela deve 

formar um arco de um canto da tira até o lado oposto e ser gradual o 

bastante para chegar ao outro lado a cerca de 5 a 7,5 cm do fim da tira.  

• A parte de baixo do barco não deve ser arredondada, e sim plana. Os 

barcos com casco arredondado não vão ficar em pé direito. Apenas a 

frente e a parte de trás do casco devem ficar curvadas. 
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3º PASSO:  

• Corte a curva nas duas tiras. Segure-as juntas para alinhá-las. A tira com 

a curva desenhada deve ficar por cima. Passe a tesoura de modo que ela 

corte ao longo dessa linha, fazendo com que as duas tiras fiquem com 

uma ponta curvada. 

 

 

 

 

 

 

4º PASSO:  

• Use as tiras cortadas como moldes para as bordas não cortadas. Segure 

as tiras cortadas alinhadas. Vire a tira de cima no sentido do comprimento 

e a realinhe com a outra. Siga a borda cortada da tira de cima com a 

tesoura para remover a borda não cortada da tira de baixo. Repita o 

processo com a outra tira de papelão. 

• Quando terminar de cortar, você terá duas tiras de papelão com as pontas 

curvadas para a mesma direção. 



 

 

 

 

 

 

5º PASSO:  

• Tire a ponta de um dos lados das duas tiras cortadas. Realinhe-as e 

segure-as juntas. Corte a extremidade pontuda dos dois pedaços de 

papelão usando a tesoura. A outra extremidade pontuda será a frente do 

barco, enquanto essa extremidade cortada será a parte de trás. 

• Não é preciso cortar muito dessa ponta. Cerca de 2,5 cm é o suficiente. 

 

 

 

 

 

 

6º PASSO: 

• Cole as tiras curvadas àquela que não foi cortada. As tiras curvadas 

formarão as laterais do barco, e a peça de baixo não cortada será o fundo. 

Use cola quente para unir os lados do barco ao fundo dele. Segure as 

tiras por cerca de 30 segundos enquanto a cola seca.  

• Você precisará dobrar a tira do fundo para que ela acompanhe a curvatura 

das laterais, por causa da curva do casco. 



• Tome cuidado ao usar uma pistola de cola quente. A ponta da pistola e a 

cola em si estarão bem quentes e podem causar queimaduras. 

 

7º PASSO: 

• Faça três mastros para o navio usando palitos de churrasco (pode fazer 

canudinhos de papel). Segure os três palitos juntos para alinhar as pontas 

deles. Pegue a tesoura e, com cuidado, corte o último 1/3 de cada palito. 

Guarde duas das três pontas cortadas para usar mais tarde.  

• Se a tesoura não estiver conseguindo cortar os palitos, use uma tesoura 

de poda ou um alicate de corte. 

 

8º PASSO: 

• Empurre os palitos no fundo do barco. Os mastros devem ficar 

espalhados de maneira uniforme ao longo do meio da embarcação. 

Empurre-os contra a base do barco aplicando uma leve pressão, porém 

com firmeza. Tente não empurrá-los até atravessarem o papelão.  

• Para colocá-los de maneira uniforme, meça e marque a metade do navio 

e coloque o mastro principal nela. Faça duas marcas a 5 cm da primeira, 

cada uma na direção de uma extremidade do navio, e coloque os outros 

dois mastros nelas. 

• Inserir os palitos no fundo do barco vai fazer com que eles fiquem em pé. 

Caso pareçam soltos, você pode melhorar a estabilidade deles usando 

um pouco de fita adesiva ou cola quente. 

 

 

 

 

 

https://pt.wikihow.com/Usar-uma-Pistola-de-Cola-Quente


9º PASSO: 

• Faça a proa e a popa com os pedaços de palito que sobraram. Pegue 

dois dos pedaços menores dos palitos que você cortou antes e enfie 

um inclinado na frente do barco. Posicione o segundo da mesma 

maneira, mas na parte de trás. 

• A frente de um barco é chamada de proa, e a parte de trás é a popa. 

• Se esses palitos parecerem soltos, estabilize-os usando um pouco de 

cola ou fita adesiva. 

 

 

 

 

 

 

 

10º PASSO: 

• Dilua a cola de PVA na água. Misture um pouco de cola de PVA com uma 

pequena quantidade de água em uma tigela ou prato raso. Use o cabo do 

pincel para mexer a solução até que ela esteja um pouco aguada, mas 

ainda assim capaz de colar.  

• A cola de PVA é a mesma cola branca usada pelas crianças. 

 

 

 

 

 

 



11º PASSO: 

 

• Alise as bordas coladas do barco usando lenços de papel umedecidos na 

solução de cola. Nesse momento, as partes coladas do barco 

provavelmente estarão um pouco cruas. Mergulhe algumas tiras finas de 

lenços de papel na mistura de cola e coloque-as sobre todas as partes 

coladas.  

• Caso não se incomode com a aparência atual do barco, pule esta etapa. 

• Se não tiver lenços de papel, use papel higiênico de folha simples como 

substituto. 

 

12º PASSO:  

• Pinte o barco, se desejar. Quando o papel secar, é hora de pintar. Utilize 

o pincel para aplicar a tinta de maneira uniforme em todas as superfícies 

visíveis do barco. Use a criatividade e faça desenhos exclusivos, como 

uma caveira e ossos cruzados. 

13º PASSO: 

• Faça cinco velas com papel sulfite (ou revista). Corte dois triângulos com 

cerca de dois terços da altura dos mastros. Em seguida, corte um triângulo 

da mesma altura dos mastros. As últimas duas velas cortadas terão mais 

ou menos o tamanho do seu polegar. 

• As velas são outro ótimo lugar para adicionar um toque pessoal. Ao cortar 

os triângulos, use canetinhas para desenhar itens como âncoras, nuvens 

ou uma lula. 

 

 

 

 

 



14º PASSO: 

• Prenda as velas nos mastros, na proa e na popa. Tanto a cola branca 

quanto a fita adesiva servem para prender as velas nessas partes do 

navio. O mastro do meio fica com a vela maior. Os outros dois mastros 

recebem as velas médias, e a proa e a popa ficam com as menores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Turno Integral 

Inglês 

Data: 23/03/2020 

Anos: 3o/ 4o / 5o 

Atividade: Sessão Pipoca  

Assistir o filme: Surf’s up / Tá dando onda (Netflix) 

Sinopse: 

Surfar é a atividade do pinguim adolescente Cody Maverick. Acompanhado por 

uma equipe de filmagem, ele deixa sua casa na Antártida para ir à Ilha de Pen 

Gu participar do torneio Big Z Memorial Surf Off. Cody acredita que ganhando a 

competição terá o respeito e a admiração de todos. 

 

 


