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RECICLAGEM DIVERTIDA 
POR FAVOR, UTILIZE O MANUAL EM INGLÊS PARA VERIFICAR AS ILUSTRAÇÕES. 
PARA OS PAIS: POR FAVOR, LEIA ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE ORIENTAR SEUS FILHOS. 

A. MENSAGENS DE SEGURANÇA  1) Leia estas instruções cuidadosamente antes de começar.  2) É necessária assistência e 
supervisão de um adulto. 3) Este kit é destinado a crianças com mais de 5 anos. 4) Este kit e seu produto acabado contem peças 
pequenas que podem ser engolidas. Mantenha afastado de crianças menores de 3 anos. 5) Tesoura necessária (não incluída). É 
necessária supervisão de um adulto. 6) A pasta de papel é considerada segura e não é um alérgeno conhecido. No entanto, caso 
tenha tendência a reações alérgicas, é aconselhável usar luvas de borracha ao manusear este produto. 7) Se as roupas estiverem 
manchadas de tinta, lave-as imediatamente. A tinta seca pode deixar manchas leves nas roupas, mesmo quando são lavadas. 
Vista um avental ou use roupas de trabalho velhas. Se possível. 8) Lave as mãos após a aplicação da coloração. 9) Materiais de 
cozinha são necessários para a realização das atividades. A assistência de um adulto é necessária para a coleta desses materiais 
em sua casa. 

B. OBSERVAÇÕES 1) Sempre trabalhe em uma superfície sólida e nivelada e tente manter a área organizada e limpa. 2) Fibras de 
papel podem entupir o ralo, portanto, NÃO descarte nenhuma polpa restante na pia. Escorra a água da polpa por uma peneira e 
descarte a polpa no lixo. 3) Evite usar apenas jornal para fazer papel artesanal. Os produtos químicos e a tinta do jornal formam 
uma lama espumosa que resulta em papel de baixa qualidade. No entanto, você pode usar pequenos pedaços de jornal para um 
efeito especial. 4) Para obter os melhores resultados, use cartolina, papel fotocópia colorido e papel de embrulho não revestido. 
O papel brilhante pode ser usado em pequenas quantidades para causar efeito. 

C. CONTEÚDO bandeja de tela plástica (15 x 20 cm) / ferramenta de rolagem / tela de malha de plástico x 2 / 50g de papel / tinta 
/ tinta brilhante / pincel / molde plástico de vulcão / molde plástico de fóssil de dinossauro / molde plástico de planeta x 4 
metades  Também necessário, mas não incluído neste kit: Um liquidificador de cozinha / Uma garrafa de bebida de plástico (uma 
garrafa de 1,5 litros comporta metade do papel fornecido; se estiver usando uma garrafa de tamanho diferente, ajuste a 
quantidade de água e papel de acordo) , pano, uma esponja, uma pilha de jornais velhos, uma bandeja ou uma assadeira de 
alumínio (não inferior a 30 x 25 cm, de modo que haja espaço suficiente para as duas mãos quando estiver mergulhando e 
levantando a bandeja plástica) e uma colher grande ou palitos de pintura para mexer a tinta. 

D. FAZENDO A PASTA DE PAPEL Este kit contém um pouco de papel comum para ajudá-lo a aprender as etapas envolvidas na 
fabricação e reciclagem do papel. Quando você dominar as técnicas, você pode utilizar o kit para reciclar papel usado e fazer 
projetos de artesanato ecológicos. (Você pode preferir começar com papel usado e reservar o papel fornecido para outros 
projetos de arte). Certifique-se de obter a permissão de um adulto antes de usar o liquidificador e solicite ajuda. 1. Encha o 
liquidificador com 600-700ml de água morna. Rasgue o papel em pequenos quadrados, de aproximadamente 2cm por 2cm, e 
coloque-os no liquidificador. (Certifique-se de pedir permissão a um adulto para usar o liquidificador.) 2. Misture o papel e a água 
por 15-30 segundos, até obter uma textura semelhante a mingau de aveia. Se a mistura estiver espessa e pastosa, adicione mais 
água e bata por mais 10-15 segundos. ALTERNATIVAMENTE, você também pode usar uma garrafa de plástico de 1,5 litro para 
fazer a polpa de papel: 1. Encha a garrafa de plástico com água morna até cerca de 2/3 da sua capacidade. Rasgue metade dos 
papéis fornecidos em pequenos quadrados, de aproximadamente 2 cm por 2 cm, e coloque-os no frasco. 2. Deixe o papel de 
molho na água por pelo menos 24 horas. 3. Agite o frasco até que o conteúdo ficar pastoso. Agora você fez sua polpa de papel. 
(Esse processo leva tempo para que o papel amoleça e vire polpa. Peça ajuda a um adulto, se necessário.) 

E. FAZENDO PAPEL 1. Despeje a polpa em uma bacia de plástico ou assadeira de alumínio grande o suficiente para caber a bandeja 
de malha de plástico. (Observação: as sobras de polpa podem ser guardadas para uso posterior! Armazene-a em qualquer tipo 
de recipiente lacrado - potes de vidro, recipientes de plástico ou sacos plásticos - e mantenha-a na geladeira.) 2. Coloque uma 
das telas de plástico dentro da bandeja de plástico. 3. Mexa delicadamente a mistura antes de deslizar a bandeja plástica na bacia 
em um ângulo conforme mostrado. A bandeja de plástico deve ficar horizontalmente sob a polpa, permitindo que a polpa cubra 
a tela de plástico. 4. Levante a bandeja de plástico para fora da polpa, mantendo-a na horizontal. Segure a bandeja plástica sobre 
a bacia por cerca de dois minutos para permitir que o excesso de água escorra. 5. Adicione outra tela de plástico no topo da folha 
que já está coberta com polpa. 6. Use a ferramenta de rolagem para drenar a água na bacia. 7. Prepare uma almofada de secagem 
utilizando várias folhas de jornais cobertos por um pedaço de pano. Segurando as telas no lugar, vire a bandeja de malha de 
plástico e coloque-a na almofada de secagem. Levante a bandeja de malha em seguida, conforme mostrado. 8. Pressione 
suavemente a tela superior com uma esponja para remover o excesso de água da polpa. 9. Retire cuidadosamente a tela de 
plástico. 10. Usando as duas mãos, pegue com cuidado a tela remanescente e vire-a na almofada de secagem. Você ainda 
precisará retirar o excesso de água nesse outro lado. 11. Pressione suavemente a tela com uma esponja como na etapa 8. Em 
seguida, retire cuidadosamente a tela de plástica. 12. Cubra o papel com um pedaço de pano. (Nota: Metade do papel fornecido 



permite a confecção de cerca de 5 a 8 folhas de papel de 12 x 15 cm cada). 13. Coloque alguns jornais e livros pesados em cima 
de sua pilha de papel feito em casa. Deixe o papel secar durante a noite. 14. Quando o papel estiver seco, retire o pano de cada 
folha de papel. Seu papel pode ainda estar um pouco úmido, porém logo irá secar totalmente, quando em contato com o ar. Seu 
papel artesanal está pronto!   Depois de aprender as técnicas básicas de fabricação de papel, você pode experimentar as ideias 
abaixo ou usar sua criatividade para pensar em novas ideias. Papel de folhas prensadas: Adicione folhas ou flores secas ao papel 
na etapa 4 da Seção E. Despeje um pouco de água da polpa sobre as folhas e seque a folha da maneira usual. Se as folhas se 
separarem do papel depois de secar, basta adicionar um pouco de cola para fixá-las no lugar. Papel colorido: Adicione cores à 
polpa na etapa 3 na Seção E, usando a tinta fornecida ou pinte a folha após a etapa 14 na Seção E, para criar padrões interessantes. 
Para fazer papel com cores uniformes, combine pedaços de papel de seda tingido ou cartolina e misture bem à polpa. Para obter 
um efeito colorido, rasgue papel de várias cores, como papel colorido para fotocópia ou papel de embrulho não revestido, em 
pequenos pedaços e mergulhe-os separadamente. Você pode então adicionar pequenos pedaços de papel colorido à polpa na 
etapa 4 da Seção E. Para criar um papel com uma aparência nostálgica e sépia, tente adicionar pó de café ou chocolate em pó à 
polpa na etapa 3 da Seção E. 

F. PAPEL MACHÊ A polpa de papel é uma boa base para artesanato, ecologicamente correta. A textura da superfície rugosa 
também dá uma aparência realista aos seguintes projetos selecionados:  

Mobile de Planetas que brilham 1. Escolha um projeto de molde de planeta. Espalhe uniformemente a folha nas formas de bolha. 
Adicione mais polpa se necessário para preencher áreas mais finas. Deixe secar por 1-2 dias antes de prosseguir para a próxima 
etapa. 2. Remova cuidadosamente a polpa seca dos moldes. Deixe secar e apare a borda. (Use cola de casa ou a tinta brilhante 
incluída para colar duas metades do planeta em um). Em seguida, comece a pintar usando a tinta fornecida ou sua própria tinta. 
3. Depois de terminar de pintar, use a tinta brilhante para destacar partes dos planetas. Pendure-o com linha como móbiles para 
decorar seu quarto.  Guia de mistura de cores: (Algumas das orientações a seguir podem não se aplicar ao seu kit se as cores 
necessárias não estiverem incluídas.)  
• Verde escuro = Azul + Verde  
• Marrom = Amarelo + um pouco de vermelho + um pouco de azul  
• Cinza = Branco + um pouco de vermelho + um pouco de amarelo + 
um pouco de azul  

• Roxo escuro = Azul + Vermelho  
• Marrom claro = Marrom + Cinza  
• Marrom escuro = Marrom + Vermelho + Azul  
• Azul escuro = Azul + um pouco de vermelho  

Fóssil De Dinossauro Brilhante Escolha o molde de design de dinossauro. Repita as etapas acima para moldar o fóssil de 
dinossauro com polpa de papel e pintá-lo com cores terrosas para criar fósseis realistas de dinossauros. Realce com tinta 
brilhante. 

Vulcão de Mesa Escolha o molde do vulcão. Repita os passos acima para moldar o vulcão com polpa de papel e colorir com 
a tinta. Deixe secar completamente. Você pode realizar uma erupção vulcânica com um vulcão de verdade. Coloque o vulcão 
em uma bandeja grande e plana para evitar bagunça. Cubra a mesa com jornal velho. Coloque duas colheres de chá de 
bicarbonato de sódio no vulcão. Adicione algumas gotas de detergente e corante alimentar vermelho, (isso fará com que o 
efeito 'lava' pareça mais dramático) e em seguida, o vinagre. Depois de ter feito a erupção, remova o resíduo com lenço de 
papel e seque a superfície do vulcão. Não ensaboe e use água, pois a polpa de papel seca vai amolecer e se dissolver. 
(Observações, a erupção pode dissolver alguma tinta) * Materiais necessários de casa: grande bandeja plana, bicarbonato 
de sódio, vinagre, corante alimentar vermelho, detergente para lavar louça e colher de chá (peça permissão de um adulto e 
ajuda para obter esses materiais para os experimentos.). 

G. FATOS DIVERTIDOS • A palavra "papel" vem da palavra egípcia "papiro", que era uma planta que cresceu perto do rio Nilo e 
foi usada pelos egípcios já em 4.000 AC para criar o primeiro material conhecido como papel. O papiro era feito sobrepondo 
camadas de fatias da parte interna da haste do papiro em ângulos retos, mergulhando-o em água e depois transformando-o em 
uma folha plana. O sumo da planta papiro mantinha as tiras unidas como cola.  • O papel que conhecemos hoje foi inventado por 
um estudioso chinês, Ts'ai Lun, em 105 d.C.. Ele misturou velhas redes de pesca com trapos (ele estava reciclando!) e cascas de 
árvores com água, amassou até virar polpa, espremeu o líquido e pendurou para secar. • Se você tivesse uma árvore de 15 anos e 
a transformasse em sacolas de supermercado, você obteria cerca de 700 delas. • Cada tonelada de papel reciclado pode salvar 17 
árvores, 380 galões de óleo, três metros cúbicos de espaço em aterros, 4.000 quilowatts de energia e 7.000 galões de água. • Uma 
árvore pode filtrar em torno de 27 quilos de poluentes do ar a cada ano. 
PERGUNTAS E COMENTÁRIOS: Nosso propósito é ter você como cliente e sua satisfação com este produto é importante para 
nós. Caso você tenha quaisquer comentários ou perguntas, ou se você encontrar alguma parte deste kit faltando ou 
defeituosa, não hesite em contatar o nosso distribuidor no seu país.  
Você encontrará o endereço impresso na embalagem. Você também pode entrar em contato com nossa Equipe de Suporte de Marketing: E-mail: infodesk # 4m-
ind.com, Fax: (852) 25911566, Tel: (852) 28936241, WWW. 4M-IND.COM                                  "Importado por: Kosmika Brinquedos - CNPJ: 29.129.284/0001-00  
Fone: (54) 3538-3119 - Rua Pedro Tomasi, 934. Caxias do Sul - RS - Brasil - 95084-320   WWW.KOSMIKA.COM.BR - e-mail: sac@kosmika.com.br “GUARDAR PARA 
EVENTUAIS CONSULTAS”"                                                                                             © 2020  4M INDUSTRIAL DEVELOPMENT LIMITED. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS 
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