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O que é uma matrioska? 

De acordo com a cultura russa, as matrioskas simbolizam a ideia 
de maternidade, fertilidade, amor e amizade. O fato de uma boneca sair de dentro de outra maior 
representa o ato do parto, quando a mãe dá à luz a sua filha e, consequentemente, a filha dá à luz a outra 
criança, e assim sucessivamente. Para os russos, oferecer a alguém uma matrioska é um sinal de grande 
afeto e desejo de uma vida longa e feliz. 

 

  

  

O plano! 

A partir de a lenda da matrioska, apresentada na rúbrica “cultivando leituras” na página de facebook da 
biblioteca municipal no dia 01 de maio, pretendemos ajudar-te a construir uma matrioska. Por isso, tal como 
Serguey, põe mãos à obra para criar tantas bonecas quantas puderes.  

 

 

 

 

 

 



 

O que precisas: 

modelos da boneca para imprimir em anexo  

papel canelado de uma cor à tua escolha  

tesoura, régua, cola de contato, papel de fantasia, elementos para decorar (opcional) 

Muita imaginação!  

 

Faz! 

A nossa sugestão é para que cries caixas em formato de bonecas com dimensões para que possas colocar 
umas dentro de outras. Vamos explicar-te como fazer uma e depois… é só fazeres mais de diferentes 
tamanhos para se encaixarem. 

Imprime e recorta um molde da boneca/ matrioska. Contorna a figura com o lápis sobre o papel canelado. 
Precisas de duas figuras, a segunda deverá ser maior cerca de 0,2 cm. A mais pequena será a base, a maior 
a tampa. 

Recorta duas tiras de papel canelado, da parte mais comprida, uma com 5 cm (base) e outra com 2 cm 
(tampa) 

 

    

 

 

Coloca cola de contato ao longo da borda exterior da figura bem como ao longo da tira de papel. Deixa secar 
durante cerca de 30 segundos e depois une a figura à tira, pressionado as duas peças para que fiquem bem 
unidas. 

Nota1: se usares cola normal, deves aplicar rapidamente para não perderes o efeito da cola. Não uses muita 
cola para não deixares o teu trabalho com cola espalhada em toda a tua matrioska.  

Nota 2: pede ajuda para segurarem bem as duas peças (leva algum tempo a secar) 



    

Depois de teres a certeza que está bem colado, podes começar a decorar a tua boneca. Podes usar o interior 
do molde que imprimiste para destacar a cabeça e o corpo ou utiliza outros materiais para dares vida e beleza 
à matrioska. 

     

 

Dicas: 

Já sabes como fazer uma boneca matrioska? Então agora, cabe a ti construíres tantas quantas quiseres.  

Se te lembras da história, Serguey deu nomes a todas elas. Dá tu também nomes às tuas matrioskas. 

Podes só fazer uma! Guarda dentro dela todos os teus segredos. 

 



Estas foram feitas em papel canelado e em formato de caixa mas tu podes utilizar outros mateiais (feltro, eva, 
esferovite, tecido, rolos de cartão…. 

 

Moldes para imprimir: 

Este modelo é uma sugestão. Basta aumentar ou diminuir a imagem para continuares a tua coleção! 

 



Para imprimir ou colorir. 

 

 

 

 

 

 

Bom trabalho! 


