
Parte 1
Tempo do projeto 2 Horas Crie o espaço designado para o projeto Monte Pôr-do-Sol 

Este é um projeto que  envolve 3 partes ao longo de dois dias. 
Assista ao “ Projeto Monte Pôr-do-Sol: Parte 1” no site 

www.stillwaterscamp.org antes de começar o projeto

SUPRIMENTOS
Kit
● Base de madeira
● Contornos de plástico do Monte
● Peça de madeira do perfil do

irmão Branham
● Papel Pardo(Kraft) 19” x 35”

(48.2 cm x 88.9 cm)
● Duas folhas de Papel Alumínio

Uma folha de 12” x  12"
(30.48 cm x 30.48 cm)
Uma folha de 18” x  12"
(42.5 cm x 27.94 cm)

● Tela de gesso 176”x 6”
(447.04 cm x 15.24 cm)
Corte em:
Dez tiras de 12” x 6”
(30.48 cm 15.24 cm)
Sete tiras de 8” x 6”
(20.32 cm 15.24 cm)

Não está incluído no kit
● Pistola de cola quente
● 3-5 Bastões de cola quente
● Tesoura
● Fita adesiva (fita crepe)
● Balde de água
● Lenços umedecidos
● Forração plástica para mesa

Estapa 1: Cole a base do monte
● Cole o contorno do monte # 1 sobre a borda das costas da base de madeira. Certifique-se que os cantos 

combinem com as marcas de guias na base.
● Cole o contorno do monte # 2 na curva em cima da base. Certifique-se que os cantos do contorno do monte 

frontal # 2 e os cantos da base de madeira combinam.
● Cole a Peça de madeira do perfil do irmão Branham no lugar. Aplique a cola quente à frente do Perfil do 

irmão Branham e colocá-lo atrás da peça de plástico frontal. Não alinhe as bordas do perfil da madeira e 
plástico. Em vez disso, alinhe o contorno de plástico com o centro das bordas do perfil de madeira. (Veja o 
tutorial no vídeo de referência.)

Etapa 2: Encher o monte
● Corte seu papel pardo em 5 tiras uniformes. Pressione e enrugue o papel pardo e coloque entre os contornos

do de plástico. Empilhe o papel mais alto no lado direito do monte. Você tem que colocar isso acima dos
contornos de plástico do Monte (veja tutorial no vídeo de  imagens de referência). Enrole sua última tira de
papel para cobrir todas as outras peças de papel e colocá-la em cima deles (para ficar dentro do plástico).
Use uma fita ou duas de fita adesiva para fixar bem.

● Cubra o papel com papel alumínio. Comece com o pedaço de papel alumínio de 12 "x 18" (30.48 cm x 45.78
cm). Dobre as bordas dentro e enrugue isso para adicionar textura. Coloque-o em torno do papel e entre as
peças de plástico. Segure com fita adesiva. Certifique-se de moldar o papel alumínio para se parecer com o
Monte Pôr-do-Sol (ver vídeo tutorial e fotos de referência). Enrole a borda inferior do monte com fita
adesiva para mantê-lo liso. Mantenha o papel alumínio atrás do perfil.
Use outro pedaço de papel alumínio de 12 "x 12" (30.48 cm x 30.48 cm)
para cobrir o papel ao lado direito do monte. Molde o papel alumínio
para criar uma pequena fenda no lado direito do monte. Use a fita
adesiva para segurar o alumínio no lugar. Cobrir todas as lacunas entre
a folha com fita.

Esta é uma ótima hora para o intervalo!!




