
Origami em família

Com papel e paciência, qualquer pessoa é capaz de fazer lindos origamis.

As dobraduras são uma técnica japonesa criada entre os séculos V e VI, e as crianças 

adoram: a partir dos 3 anos de idade, se acompanhadas por adultos, já começam a encantar-

se pelos cachorrinhos, barquinhos, sapinhos e tantas outras formas resultantes da atividade.

Sabemos que tudo fica muito mais simples quando há instruções , por isso selecionamos 

alguns esquemas  muito simples de realizar. 

Com diferentes tipos de papel e de variádos tamanhos vamos pôr mãos à obra!



Material: 
Papel A4( Quase sempre 
na forma de um 
quadrado);Papel de 
revista; jornal, lápis de 
côr; marcadores; cola; 
botões; massas 
coloridas; fitas de 
embrulho; papel de 
embrulho; etc.



CÃO

1.Dobrar o quadrado de papel  
para formar um triângulo 
(imagem 1).
2. Dobrar novamente para 
fazer um triângulo mais 
pequeno e desdobrar 
novamente,  posicionar o 
triângulo com o “bico” para 
baixo (imagem2).
3.Dobrar as duas pontas de 
cima para baixo ( imagem3).
4.Dobrar a ponda do bico de 
baixo  cima (imagem4).
5. Dobrar a ponta de baixo 
para dentro, ou para cima 
(imagem5)
6.Desenhar os olhos e o 
focinho do cão (imagem 6).



CARACOL

1.Dobrar o quadrado de papel para formar um 
triângulo com o bico para cima(imagem 1).
2. Dobrar novamente para fazer um triângulo 
mais pequeno e achar o meio (imagem2).
3.Dobrar as duas pontas de baixo para cima.    
( imagem3).
4.Dobrar a ponda do bico de baixo  cima 
(imagem4).
5.Vincar bem  as pontas e centra-las. 
(imagem5)
6.Dobrar uma das pontas a meio para baixo. 
(imagem 6).
7.Virar o esquema ao contrário. (imagem7)
8. Virar a outra ponta para baixo e formar de 
novo um triângulo.(imagem8)
9. Virar outra vez a ponta para cima e 
desenhar a cara do caracol e a sua 
carapaça.(imagem9)
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RAPOSA
1.Dobrar o quadrado de papel para 

formar um triângulo com o bico para 

cima(imagem 1).

2. Dobrar novamente para fazer um 

triângulo mais pequeno (imagem2).

3.Dobrar as duas pontas de baixo para 

cima. ( imagem4).

4.Virar o esquema ao contrário. 

(imagem3).

5. Desenhar os olhos e o focinho da 

raposa.(imagem5)



Esquema com papel de publicidade

1- Escolher a folha.

2-Dobrar e formar 
um triângulo grande.

3-Recortar um 
quadrado.



Contin:

4-Quadrado. 5-Dobrar em triângulo 
com o bico para cima. 6-Dobrar de novo  para baixo e 

fazer um triângulo mais pequeno .



Contin:

7-Dobrar os 
bicos do 
esquema 
para cima

8-Centrar os 
dois bicos

9- Virar o esquema e 
fazer o focinho e os 
olhos a Raposa
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