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Lista de Materiais:

- Tesoura
- 1 cilindro de isopor de 100 mm
- 1 cilindro de isopor de 30 mm
- 1 bola de isopor de 75 mm
- Cola quente 
- Cola instantânea RDJ
- Palitos de churrasco
- Enchimento
- E.V.A. Liso da RDJ  nas cores: azul, roxo, vermelho, laranja e 

verde.

- Caneta permanente
- Ferro de passar
- Secador de cabelo
- CD usado para base
- Estilete e Lixa

- E.V.A. Liso da RDJ (5mm)



Recorte todos os moldes



Corte 17 cm do 
cilindro de 
isopor de 100 mm.

Faça uma 
marcação, para 
saber onde vai 
esculpir. 



Com o estilete, 
comece a 
esculpir pela 
parte de cima 
do cilindro.

Agora vire e 
repita o mesmo 
processo na 
parte de baixo.



Lixe até car bem liso              



Aqueça o EVA e 
modele 
deixando a 
emenda para 
baixo.

Marque o meio 
do corpo para 
car mais fácil 
na hora da 
colagem.



Veja como ca.

Cole uma tirinha 
fazendo o 
acabamento.



Modele a bola de 
75 mm.

Veja como ca.



Faça o pescoço 
encapando 6 cm 
do cilindro de 30 mm.

Passe a cola instantânea, junte as duas 
peças e segure até colar bem.



Corte uma tampinha 
do corpo onde você 
deverá colar o 
pescoço.

Veja como ca.



Cole as penas no 
pescoço uma sobre a 
outra.

Aqueça com o secador 
para pegar o formato.



Por  último, cole 
uma tirinha na 
fazendo o 
acabamento.



Recorte os pés no EVA 
de 5 mm e depois o 
encape na cor laranja.

Finalize com uma 
tirinha na. 



Para fazer a perna, 
cole o palito  
sobrando apenas  
uma ponta, como 
na foto.

Enrole até o nal e 
cole com cola 
instantânea RDJ.



Para fazer o 
acabamento das 
pernas, transra o 
molde e faça uns 
cortes tipo uns 
vezinhos e vai 
colando cada um.

Cole formando um franzido. 
Veja como ca.



Agora é só colar como 
mostra na foto.



Cole as duas 
pernas bem 
no meio do 
corpo.



Recorte as duas 
asas usando duas 
cores de EVA.

Cole uma asa de 
cada lado do corpo.



Duplar a crista e 
colocar enchimento.

Agora é só colar 
como mostra a foto. 



Dobre uma 
parte do 
bico bem 
ao meio.

Cole 
uma 
parte 
sobre a 
outra.

Diminua um    
pouco 
deixando 
bem reto.   



Cole o bico bem 
no meio do rosto.

Abaixo do bico cole o 
papo.



Agora cole os olhos. 

Depois faça bolinha 
e cílios com caneta 
permanente preta.



Para o rabinho, cole 
as penas uma na 
outra alternando as 
cores.

Junte e passe uma tirinha 
na colando bem. 



Cole o rabinho no corpo



Parabéns!!!

Está pronto 
seu Galo 

Carijó.
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