
PAPAI NOEL  – PAPELÃO E MASSA ACRÍLICA



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

acrílica, tinta PVA nas cores branca, vermelha e laranja, pincel chato, régua, 

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

acrílico brilhante, garfo, tesoura, fita crepe, palha da costa, cola quente, 

glitter na cor de sua preferência (opcional), pedaço de algodão. 



3- Corte um pedaço de papelão de 21 x 25 centímetros e marque a 

metade em um dos lados menores, que no caso é 10.5 centímetros. Una 

essa metade aos cantos opostos do desenho, formando um triângulo.

25 cm

21 cm

10.5 cm



4- Repita a atividade anterior 2 vezes no papelão cortando dois triângulos 

no formato 21 x 25 centímetros. Se preferir use outras medidas.

25 cm

21 cm



5- Faça 2 marcações na base de casa triângulo nas medidas acima, de 

forma que fiquem alinhadas uma em relação a outra.  

1.5 cm

3.0 cm



6- Fure as marcações com a ponta de um lápis ou outro objeto pontudo.



7- Force os furos com o cabo de um pincel ou outro objeto para que os 

mesmos fiquem passantes.



8- Corte no papelão 2 círculos, o maior com 4 centímetros de diâmetro e 

o menor com 3 centímetros de diâmetro aproximadamente.



9- Em um dos triângulos de papelão, divida em 3 partes com as 

medidas acima e corte uma tira de papelão com as medidas iguais à 

da segunda parte. 

6 cm

3 cm

16 cm

3 cm



10- Onde você fez a marcação, cubra a segunda parte com fita crepe. 

Esse triângulo será a cabeça do papai noel.



11- Passe massa acrílica com o dedo nas laterais do triângulo, de forma 

que cubra bem todos os furinhos do papelão. 



12- Passe o dedo para tirar o excesso da massa nas duas laterais 

do triângulo.



13- Na parte de trás do papelão, passe também uma camada fina de massa 

com o dedo. Deixe secar. Isso dará resistência ao papelão.



14- Agora vamos trabalhar a parte da frente do triângulo que será a cabeça 

do papai noel. Passe uma camada grossa de massa na ponta do triângulo, 

com o dedo, até onde está a fita crepe. 



15- Bata o dedo sobre a massa para criar essa textura de picos.

Esse é o gorro do papai noel.



16- Na terceira parte da cabeça, passe massa com o dedo. Deixe com essa 

textura lisa mas não alise muito.  Essa será a cara do papai noel.



17- Retire a fita crepe da segunda faixa como mostra a imagem. Não 

coloque massa nessa segunda faixa. Observe que a massa não tenha 

tampado os furos. Deixe a massa secar bem.



18- Passe massa também na faixa, nos furinhos laterais e na parte da 

frente. Deixe secar.



19- Passe massa nas laterais e em um dos lados dos dois círculos.

Deixe secar. 



20 – No segundo triângulo passe massa com o dedo em um dos lados. 

Passe uma camada de massa não muito fina.



21- Passe o garfo da base até a ponta do triângulo em movimentos 

ondulados para criar a barba. 



22- Com a massa ainda mole, torne a colocar o lápis ou outro objeto 

pontudo sobre os furos para certificar que a massa não os cobriu.



23- Deixe a barba secar bem e passe a mão sobre a textura para tirar o 

excesso (bolinhas) de massa que ficaram soltas.

.



24- Depois na parte de trás do papelão, passe também uma camada 

fina de massa com o dedo para dar resistência. Deixe secar.



25- Todas as partes do papai noel deverão ficar dessa forma. 

O ideal é deixar a massa acrílica secar de um dia para o outro. 

Quando passamos massa acrílica no papelão, ele enverga um 

pouco mas depois volta ao normal. 



26- Depois das peças totalmente secas, vamos pintá-las.

Pinte a barba (segundo triângulo) de tinta latex PVA  ou acrílica branca. 

Deixe secar. Passe uma demão de verniz acrílico brilhante. Deixe secar.



27- No triângulo da cabeça, pinte com tinta laranja claro

ou cor de pele na terceira parte do triângulo (rosto). Deixe secar.



28- Pinte o nariz de vermelho (círculo menor).



29- Depois de seco o rosto, passe uma lixa fina com cuidado, 

apenas para dar esse especto patinado. Isso é opcional.



30- Umedeça o pedaço de algodão com um pouco de tinta vermelha ou rosa 

e passe suavemente em movimentos circulares, para fazer as bochechas.



31- Pinte a primeira parte da cabeça (gorro), de vermelho. Deixe secar.



32- Molhe uma escova de dentes com a tinta branca e com o polegar, borrife 

em cima do gorro vermelho para ficar respingado, como mostra a imagem.



33- Depois do triângulo (gorro) seco, pinte o círculo maior de branco, deixe 

secar e cole com cola quente na ponta do gorro.



34- Pinte de branco, deixe secar e cole entre o gorro e o rosto, com cola 

quente, aquela faixa que estava separada.



35- Cole os olhos. Passe uma demão de verniz acrílico brilhante na tira 

branca e enquanto estiver úmida, polvilhe por cima um pouco de glitter na 

cor de sua preferência. Deixe secar.



36- Passe verniz também no círculo branco do gorro e enquanto estiver 

úmido, polvilhe glitter. Deixe secar.



37- A parte do rosto do papai noel está pronta. Envernize o restante 

(gorro, rosto e nariz), onde não foi colocado glitter. Deixe secar.



38- Com alguns fios de palha da costa faça a amarração dos dois 

triângulos (cabeça e barba). 



39- Passe os fios por trás e amarre pela frente. Dê uns dois nós. 

Deixe um espaço de aproximadamente 5 centímetros entre as duas 

bases do triângulos.

5 cms.



40- Corte o excesso dos fios. 



41- Os dois triângulos amarrados deverão ficar como mostra a imagem.



42- Cole com cola quente um pedaço de fita ou barbante dobrado 

ao meio, na parte de trás do triângulo, na ponta da cabeça. 

Isso servirá para pendurar o papai noel na parede ou porta.



43- Corte um círculo de feltro, couro ou outro tecido e cole na fita 

fazendo um arremate. 



44- Nosso Papai Noel com papelão e massa acrílica está pronto.

Ficou muito bonito. Garanto que ele vai fazer sucesso!! 



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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