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Diorama  
“Pequena Cidade  

de Belém” 

Material necessário:

• caneta velha sem tinta para 
marcar

• lápis de cor ou canetas 
hidrográficas se você for 
colorir

• tesoura
• cola em bastão ou cola branca
• régua de metal para cortar reto 

ou marcar linhas

Imprimir
Baixar o PDF. Se 
quiser a versão 

colorida, imprimir as 
páginas de 4 a 9. 

Se quiser a versão 
em preto e branco, 

imprimir as páginas de 
10 a 15 (para colorir 
depois de imprimir). 
Imprimir em cartolina 
ou papel cartão (de 

160 gr., por exemplo). 
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Instruções para montar o cenário 

Tesouras e outros utensílios para cortar ou marcar podem ser perigosos. Por esse 
motivo, mantenha-os fora do alcance de crianças menores e use-os com cuidado.

Advertência

Geralmente, a gravura em papel cartão é recortada 
em duas etapas: 
1. Separar uma gravura, recortando-a com uma 

tesoura, mas deixando bastante espaço em 
volta dela. Nesta etapa, não recorte ao longo 
das linhas. 

2. Depois que a gravura for separada, pode 
trabalhar com ela sem danificar outras gravuras. 
É bom marcar as linhas antes de recortá-las. 

Recortar
Para marcar, coloque uma régua ao 
longo da linha que vai dobrar, e depois 
pressione com uma caneta sem tinta 
para comprimir o papel e criar uma marca 
em forma de linha, bem reta e definida. É 
especialmente importante que as peças 
menores sejam marcadas antes de 
recortadas, uma vez que pode ser difícil 
acertar a marcação depois de cortar.

Marcar

Cole as quatro seções do cenário da cidade umas nas outras. (A aba da 
peça 1 vai na peça 2, a aba da peça 2 vai na peça 3, e a aba da peça 3 
vai na peça 4.) Depois que a cola secar, o cenário pode ser dobrado em 
sanfona e colocado em cima de um pedaço grande de papel colorido, nos 
tons de verde ou marrom claro.

Dobre o pequeno estábulo (página 6 ou 12) 
e coloque de um lado de seu cenário.cenário da cidade

estábulo



3

Montagem das gravuras

2. Recorte a gravura 
ao longo da borda 
preta.

3. Recorte ao longo da 
primeira linha no meio.

Opcional: Para dar 
maior estabilidade, 
cole a gravura 
em cima de um 
pedacinho de cartolina 
(preferencialmente da 
mesma cor usada para 
o chão). bastão de 

cola

4. Dobre as abas 
que ficam por baixo 
da gravura conforme 
mostra o desenho, 
com uma aba 
dobrando para a frente 
e outra para trás. 

1. Marque ao longo da linha 
pontilhada no fundo da gravura. 
(Veja “Marcar” na página 2.)

Depois que montar o cenário (inclusive o estábulo), você também pode usar esta atividade como um 
calendário de advento de Natal, colocando todos os dias uma gravura nova no cenário. São 24 gravuras. 
No dia 1º de dezembro comece por colocar o cenário e o estábulo, e depois continue adicionando uma 

gravura todos os dias. No dia 24, todas as gravuras estarão lá, a tempo para o dia de Natal.
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