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Personalizado e feito pelos filhos

Você é daqueles fi lhos que 
quebra a cabeça para encon-
trar um presente que vá agra-
dar ao paizão? Bem-vindo 
ao time. Já comprou roupa, 
sapato novo, agasalho para os 
dias frios, renovou a caixa de 
ferramentas ou pensou numa 
garrafa de vinho, cerveja ou 
seus complementos? Quem 
sabe um perfume, um item 
para a churrasqueira, algum 
acessório que possa utilizar 
no local de trabalho? Opções 
são várias, mas dá para com-
plementar - ou tornar prota-
gonista - um presente feito 
pelas próprias mãos, que tal? 
Até quem não tem taaaanto 
talento para as artes manuais 
consegue bolar algo. Ou, no 
caso dos fi lhos pequenos, pre-
pare-se, mamãe. A lembrança 
personalizada com certeza vai 
arrancar um sorriso de orelha 
a orelha, por mais simples que 
seja. Afi nal, foi feita pensando 
nele, pelo seu próprio fi lho.

Ah, todos os exemplos des-
ta página foram devidamente 
testados e fotografados pela 
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Na cartona, desenhe quadrados de 15 cm
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Para os pais que gos-
tam de assar o chur-
rasco no fi m de sema-
na ou costumam ser o 
mestre-cuca da casa... 
Que tal fazer um rótulo 
que funciona como um 
cartão para colar na 
embalagem dos tem-
peros? Super simples, 
pode imprimir ou es-
crever a mão mesmo, 
fi ca super original.

CAIXA DE 
TEMPEROS

A tampa prevê um pouco mais, para fechar

Dobre, corte nas laterais e cole. 
Usamos cola quente

Com sobras da cartona, colamos nas 
laterais tiras para prender guloseimas. No 
original leva elástico ao invés da cartona

No centro, colamos um espelho e escreve-
mos: o melhor pai do mundo é este!

Basta dobrar as laterais para cima, 
encaixar a tampa e fi nalizar com um laço

Em uma cartona, fo-
ram desenhados cinco 
quadrados de 15 centí-
metros, formando uma 
cruz. Recorte e dobre 
a base da caixa. Para a 
tampa, faça um quadra-
do com 15,5 centímetros 
e deixe mais 5 centí-
metros em cada lateral 
para dobrar e colar. No 
interior da caixa cola-
mos um espelho, e nas 
laterais, com tiras feitas 
pelas sobras da carto-
na, colamos com cola 
quente e adicionamos 
guloseimas.

CAIXINHA
SURPRESA

Redação do Nosso Jornal. 
Então sim, todo mundo conse-
gue fazer em poucos minutos 
(dá tempo até domingo!!!).

Foi impressa numa folha um 
tronco de árvore e uma mol-
dura para um porta-retrato 
tamanho 15x21 centímetros. 
Bastou pincelar tinta verde 
nas mãos da criança, “carim-
bar” a folha acima do tronco 
e criar a copa da árvore. A 
mãozinha do fi lho fi ca eter-
nizada! Na capa do Caderno 
Mais, o resultado prontinho!

ÁRVORE DA VIDA


