Como preparar o cartão:
1- Imprimir o cartão de sua preferência:
Colorido se desejar o cartão pronto para ser
recortado
Branco & Preto se desejar que os seus alunos o
pintem É só Clicar em qualquer coração abaixo,
que escolher e terá o tamanho
original.

2- Dobrar a folha ao meio e recorte a
linha pontilhada do coração. Não
recortar as partes representadas pela
linha contínua, que são extremidades
laterais do desenho
3- Dobre a parte quadrada para fora e
o coração para dentro. As duas partes
recortadas ficarão dobradas de forma
oposta.
4- No verso do cartão pode-se colar
folha em branco que deverá ser
decorada, uma folha colorida ou papel
contact, que dará maior firmeza. Os
alunos também poderão deixar como
está, decorando a frente e escrevendo
uma mensagem para a mamãe.

Uma caixinha com um abraço
de urso da criança para
mamãe.

Como fazer:
1- imprimir a caixinha que preferir:

- a colorida pronta para montar (clique no desenho ao lado)

- a branca e preta, para as crianças pintarem a seu gosto
( clique no desenho ao lado)
2- Usando a caixinha preta e branca pintá-la ela deverá ser pintada antes da
montagem ( ela pode ser pintada com canetinha hidrográfica, lápis de cor ou
tinta guache); Esperar secar bem para montá-la.
3 - As crianças deverão recortar o desenho bem rente ao contorno de linha
preta. A montagem é dobrando todas as partes de dentro e colando os pares
de números como mostra a figura:

4 - A caixinha guardará, no seu interior um cartão, ele poderá ser escolhido
entre um dos modelos que poderá ser acessado e impresso clicando um dos
seguintes ícones (novamente se a escolha for pelo branco e preto pintá-lo
antes da montagem e suas cores podem combinar com a caixinha)

cartão pequeno p&B

cartão pequeno colorido

cartão longo de enrolar

5 - Finalmente é só escrever uma linda mensagem para a mamãe!

