01 / 02
Atlasdigital.cl

Modelo Editável
Cartão

Recorte as peças e siga as instruções de montagem.
Ferramentas e materiais
Tesoura
Cola
Régua
Lápis
Objeto pontudo (como uma caneta ou marcador
sem tinta)
Palito de dentes
Pinça

Dicas de
montagem

A montagem será mais fácil se você escrever o
número no verso de cada peça para poder
identificá-las.
Use um lápis e uma régua para marcar as linhas de
dobra. Isto gerará dobras mais nítidas e definidas.

Terminologia
Modelo

Aplicar cola (seta
vermelha)

Instruções
de montagem

Inserir (seta azul)
(não aplicar cola)

Número
de peças

Curvatura

Linha de dobra em
forma de montanha

Dobre as figuras ao longo das linhas e faça curvas
quando necessário.

Linha de dobra em
forma de vale

Use um palito de dentes para aplicar a cola, assim
você terá uma cobertura fina que dará um
acabamento mais limpo.

Linha de corte

Use as pinças para pegar e juntar as peças pequenas.

Cuidado

Este papercraft pode requerer o uso de
tesoura, estilete, cola e outros itens perigosos
para crianças pequenas. Ao trabalhar,
mantenha-os fora do alcance delas.
Ao usar a tesoura ou o estilete, tenha muito
cuidado para não se cortar.

po

O ponto na aba indica
onde aplicar a cola

Aba da cola (ponto vermelho)
Juntar com outra peça
Aba da cola (ponto verde)
Juntar com a mesma
peça

Linha de corte

Aba da cola (ponto azul)
Juntar com o verso de outra
peça

Corte e extração

Aba da cola (ponto amarelo)
Juntar com o verso de duas
peças juntas
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1 INSTRUÇÕES DE EDIÇÃO
(Para PDF no Mac)

- Baixe o arquivo PDF.
- Abra-o com a Pré-Visualização.
- Clique no ícone "Mostrar barra
de ferramentas de marcação".

- No menu, clique no ícone "Texto".

INSTRUÇÕES DE EDIÇÃO
(Para PDF no PC)
- Faça o download do arquivo PDF.
- Abra-o com o Acrobat Reader.
- Clique em "Ferramentas".

- Clique em "Concluir e preencher" e depois em "Abrir".

- Clique no menu superior |Ab.
- Na caixa de texto, adicione suas informações pessoais e a da
sua empresa, respeitando as dimensões de cada modelo.
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- No quadro de texto, adicione suas informações
pessoais, as da sua empresa, respeitando as
dimensões de cada modelo.
- No ícone "Estilo de texto", você pode modificar as
informações. Recomendam-se as seguintes fontes
e tamanhos. Você pode alterá-los dependendo da
quantidade de informação:
FRENTE:
Empresa: Arial Black 25 px.
Seu slogan: Arial Regular 10 px.
VERSO:
1- Empresa: Arial Black 17 px.
2- Seu slogan: Arial Regular 7 px.
3- Nome e sobrenome: Arial Black 9 px.
4- Cargo: Arial Regular 7 px.
5- Telefone e endereço: Arial Regular 7 px.
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