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Recurso em cartolina  
 

Esta ficha visa a construção de um recurso em cartolina como jogo de identificação de 

formas geométricas. 

 

Ilustração 1 – Recurso fechado 

 

Ilustração 2 - Recurso aberto 

 

Materiais 

 Cartolina  

 X-ato e tesoura 

 Papel de várias cores 

 Recortes de imagens de formas geométricas coloridas, descarregadas da Internet 

 Cola branca de papel/madeira e pincel 

 

1ª etapa 

A virtualidade da montagem deste recurso reside no corte e dobragem das partes e 

respetiva colagem. 

A dimensão pode ser adaptada à vontade de cada um.  
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Neste caso o recurso fechado corresponde a um quadrado de 9 cm X 9 cm.  Quando 

aberto lembra um acordeão. 

Para dar maior consistência à capa e ao verso foram colados quadrados de cortiça, que 

poderão ser substituídos por material EVA, cartolina canelada de cor ou outro material. 

Foi seguido o tutorial que se encontra no Youtube - https://youtu.be/0Ij-btVkIQI 

(existem muitos outros). 

2ª etapa 

Foram cortados três pedaços de cartolina com dimensão igual – 18cm X 18 cm. 

Cada um dos quadrados de cartolina foi dobrado ao meio, formando uma cruz de 

dobragem e a seguir foram dobrados numa das diagonais. Os três quadrados de cartolina 

foram sobrepostos e colados nas partes em que se sobrepõem. 

 

Ilustração 3 - Sobreposição das cartolinas 

Depois foram dobrados de forma a fazer um quadrado espalmado. 

 
Ilustração 4 - Dobragem 1 

 
Ilustração 5 - Dobragem 2 

 
Ilustração 6 - Dobragem 3 

 

Deverá ser seguido o vídeo para se perceber melhor a sequência da dobragem das 

restantes partes. 

https://youtu.be/0Ij-btVkIQI
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Ilustração 7 - Dobragem final 

3ª etapa 

No caso do projeto do vídeo este tem apenas uma finalidade decorativa, no âmbito das 

artes visuais, usando aplicações autocolantes, mas poderá ser-lhe dada uma finalidade 

didática.  

No nosso caso, optou-se pela identificação de formas geométricas, usando fundos de 

várias cores que cobriram em triângulos e quadrados a cartolina e formas geométricas 

recortadas, também de várias cores que foram sobrepostas e coladas.  

Exploração pedagógica 
Neste projeto poder-se-á explorar as formas geométricas a 2 dimensões e propor a 

construção de idêntico recurso pelos próprios alunos, como exercício de medições 

aritméticas e coordenação da dobragem. 

 

Fontes: 

How to make a Squash Card - https://youtu.be/8fccBFCXjNs 

Squash Book Explosion Mini Album Tutorial - https://youtu.be/-yK0POoi1eM 

Squash Book - https://youtu.be/7PPau-F_G3k  

 
 

https://youtu.be/8fccBFCXjNs
https://youtu.be/-yK0POoi1eM
https://youtu.be/7PPau-F_G3k

