
JANELA DE NATAL COM PAPELÃO



2- Material: Pedaços de papelão grosso (tipo de TV, geladeira, etc.), pedaço 

de MDF de 20 x 30 centímetros, gravura impressa num papel off set 180 

gramas, massa acrílica, tinta acqua betume, régua, caneta, pincel chato, 

cola quente, cola branca, pedaço de lixa d´água ou lixa fina de madeira, 

verniz acrílico brilhante, pedaço de fita e miniaturas natalinas diversas, 

suporte para quadro. 



3- Para a base usaremos um pedaço de MDF de 30 x 20 centímetros e 0,5 

centímetro de expessura.
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4- Corte um pedaço de papelão do mesmo tamanho do MDF (20 x 30 

centímetros) e desenhe a janela seguindo as mesmas medidas do desenho 

acima.  
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5- Corte o papelão nas marcações feitas. Utilize a base de uma mesa para 

dar maior apoio ao cortar e procure não amassar o papelão. Use um estilete 

para fazer os cortes ou faca de serra, cuidado para não se cortar.



6- Depois de feito os cortes, a janela deverá ficar como mostra a imagem. 

Em outro pedaço de papelão, corte mais uma tira de 20 x 6 centímetros.
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7- Passe massa acrílica em todas as bordas do papelão, isto é, onde fez 

os cortes. A massa deverá preencher os furinhos do papelão. 

Faça isso na janela e na tira



8- Nas laterais do papelão alise bem e tire o excesso com o dedo.  



9- Em um dos lados da janela, passe massa acrílica com o dedo. 

Preencha toda a superfície do papelão com uma camada de massa, nem 

muito fina e nem muito grossa, o suficiente para cobrir o papelão. 

Não há necessidade de alisar muito. Deixe com esse aspecto rústico.



10- Passe massa em um dos lados apenas da janela e na tira passe massa 

dos 2 lados. Deixe secar bem. 

JANELA: Passar massa de um lado e nas laterais

TIRA: Passar massa dos 2 lados 

e nas laterais



11- Depois que a massa estiver bem seca, passe uma demão de tinta 

acqua betume diluída em um pouquinho de água na janela e na tira.

Deixe ficar manchado e algumas áreas mais escuras que outras.



12 – Deixe secar. Não há necessidade de caprichar muito na pintura, 

podendo até ficar com algumas falhas.



13- Passe uma lixa d’água ou lixa fina de madeira em todas as laterais e nos 

lados da janela e na tira onde foi pintado com a tinta acqua betume.



14- A janela e a tira, depois de lixadas deverão ficar assim com esse 

aspecto envelhecido, rústico. Passe um pano seco para retirar o pó.



15- Passe uma demão de verniz acrílico brilhante na janela, no lado onde

tem a massa e dos 2 lados da tira. Deixe secar.



16- Agora centralize o fixador de quadros e pregue (com preguinhos bem 

pequenos), em um dos lados menores do MDF.



17- Imprima uma gravura de 17 x 27 centimetros aproximadamente. No 

caso eu imprimi numa impressora jato de tinta no papel offset 180 gramas. 

A gravura deve ser um pouco menor do que a base de MDF. 

Não use papel monolúcido para evitar bolhas ao colar.
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18- Passe cola no lado do MDF, que está sem o fixador de quadro. 

Espalhe com o dedo. Não exagere na cola.  



19- Posicione a gravura no MDF. Passe bem a mão ou um pano macio, 

deslizando para colar totalmente e evitar bolhas.



20- Passe o dedo em toda lateral e certifique-se de que está totalmente 

colado e sem bolhas. Deixe secar. Você pode optar por uma gravura pronta.



21- Depois de colado, pinte as laterais do MDF com a acqua betume que 

usou para pintar a janela. Cuidado para não sujar a gravura.



22- Passe cola quente em toda a parte de trás da janela. Não demore muito, 

senão a cola esfria.



23- Posicione e alinhe rapidamente sobre a gravura colada no MDF.

Pressione bem para que fique bem colado.  



24- Por último cole com a cola quente a “tira”, base da janela, que deverá 

ficar alinhada pela parte de trás do MDF, formando um ângulo de 90º.



25- Agora é só decorar a janela com elementos natalinos.

Pode colocar um laço na parte de cima....



26- ....e colocar miniaturas na base. Observe que nesse caso a janela é 

como se estivêssemos vendo de dentro para fora.



27- Veja como ficou linda!! Crie inúmeras situações usando gravuras com 

motivos variados, como páscoa, primavera, etc.  



28- Experimente também criar um cenário de fora para dentro como esse 

da imagem. Pinte as janelas com outras cores e efeitos variados. 

Isso depende muito de sua imaginação e criatividade.



Gostaria de um parecer sobre esse 

material, se gostou, se atendeu às 

suas expectativas, se está claro e 

objetivo, as dificuldades 

encontradas, até mesmo sugestões 

e críticas para melhorar em 

próximos trabalhos.

Obrigado!
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