
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

Etapa 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 coloque-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 

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!!



Monte
Pôr-do-Sol

Etapa 3: Engessamento 
Muito Importante: Molhe apenas uma tela com gesso por vez. Depois de molhar e secar não é possível 
moldar novamente.  

Parte 1 (continuação)
Duração do Projeto 2 horas

• Mergulhe uma pequena parte da tela com gesso na água. Ao retirar da água, esfregue com os dedos para
alisar os pequenos orifícios. Coloque a  tela com gesso sobre o monte começando pelo perfil. Faça com que 
a tela cubra o plástico em ambos os lados do monte. Esfregue os dedos na tela com gesso para moldá-la ao 
monte e suavizar mais orifícios.

• Use outro pequeno pedaço e cubra o monte pelo lado direito da primeira tela, cobrindo uma pequena parte
dela. Esfregue na junção das duas telas para que se misturem e no restante da segunda tela para moldá-la 
ao monte.

• Use uma tela comprida para cobrir a parte mais alta do monte.
• Continue cobrindo o topo do monte e as laterais com as telas de gesso maiores até cobrir tudo.
• Use o restante das pequenas telas de gesso para cobrir falhas ou pontos que ficaram descobertos entre as 

telas. Passe os dedos em todas as telas novamente para alisá-las e uni-las. Você pode molhar os dedos com 
água para facilitar.



Etapa 1: Pintar a Base do Monte

 Etapa 2: Pinte as Peças do Cenário

• Aplicar uma leve demão da tinta nº 9 sobre todo monte e sua base. Use um pincel maior no início. Em seguida 
faça movimentos com a ponta do pincel para espalhar a tinta. Certifique-se de pintar a borda frontal da base. 
Faça mais movimentos aplicando a ponta do pincel para preencher áreas com menos tinta. 

Etapa 3: Pintura de Realce

• A placa que diz: Monte Pôr-do-Sol, não necessita ser pintada; guarde-a para mais tarde.
• Pinte a silhueta do irmão Branham com a tinta nº 7. Pinte na frente, atrás e nos lados; aplique 3 demãos.
• Pinte a silhueta do irmão José com a tinta nº 6. Pinte na frente, atrás e nos lados; aplique 3 demãos.
• Pinte o saguaro com a tinta nº 5. Pinte na frente, atrás e nos lados; aplique 2 demãos.
• Pinte o cacto-pera com a tinta nº 5. Pinte na frente, atrás e nos lados; aplique 2 demãos.
• Pinte o arbusto yucca com a tinta nº 5. Pinte na frente, atrás e nos lados; aplique 2 demãos.
• Pinte o cacto tubo-de-órgão com a tinta nº 5. Pinte na frente, atrás e nos lados; aplique 2 demãos.
• Pinte os ocotillos com a tinta nº 5. Pinte na frente, atrás e nos lados; aplique 2 demãos. Pincele com a ponta 

do pincel com a tinta nº 4 e salpique com a tinta nº 1.
• Cole o palito de dente na Nuvem Sobrenatural usando cola quente. Aplique 3 demãos de tinta nº 3, pinte 

apenas metade do palito. Na terceira demão espalhe a tinta na Nuvem. Ela deve parecer grossa como uma 
nuvem, mas evite deixar escorrer.

Dicas:

Monte
Pôr-do-Sol

Não incluído no kit:

• Não exagere nas cores de realce.
• Pinte pequenas áreas por todo o monte, em vez de áreas largas. Assista 

ao “Projeto do Monte Pôr-do-Sol: Parte 2” e veja as fotos de referência 
incluídas neste tutorial para ajudá-lo a escolher as cores e onde usá-las.

• Misture levemente com o pincel suas cores mais quentes (nº 6, 7 e 8) sobre a base para dar mais realce 
ao monte. Comece pintando com a nº 6 em pequenas áreas por todo o monte. Misture as cores nº 7 e 8. 
Misture um pouco da nº 3 de vez em quando, para criar destaques. Em seguida, pincele um pouco de cinza 
(nº 1 misturado com nº 3). Conforme adiciona o cinza, você pode querer adicionar mais da nº 6, 7 e 8 antes 
de secar para que o cinza não fique muito destacado. Para um cinza mais escuro, separe um pouco da tinta 
nº 2 misturada com um pouco da nº 1.

Material 
Kit:
Base do Monte
Peças do cenário

• Tabela de cores
• Lenços umedecidos
• Pincéis: pequeno, 

médio e grande,
• Balde de água
• Plástico para cobrir a mesa

Parte 2
Duração do Projeto 2 horas

Assista ao vídeo “Projeto do Monte Pôr-do-Sol Parte 2” 
no site www.stillwaterscamp.org antes de iniciar este projeto.

• Silhueta do irmão 
       Branham e do irmão José
• 1 cacto saguaro de madeira
• 1 cacto-pera de madeira
• Placa do Monte Pôr-do-Sol
• 3 ocotillos de plástico
• 4 cactos-pera de plástico

(2 grandes e 2 pequenos)
• 1 arbusto yucca de plástico
• 1 cacto tubo-de-órgão 
       de plástico
• Palito de dente
• Tinta com tons de 1 a 9

(Consulte a tabela de cores)



Etapa 1: Colar as Peças do Cenário

Etapa 2: Colar a Grama

Etapa 3: Colar a Areia

• Cole os tufos de grama no monte com cola quente. Coloque um ponto de cola quente onde for colar o tufo 
de grama segure o tufo até secar. Cuidado para não encostar os dedos na cola! Cole os tufos de grama no 
topo do monte, ao longo das saliências e fendas e na base do monte. Você pode guardar alguns tufos para 
colar na base no final.

Monte
Pôr-do-Sol

• Cole a silhueta de madeira do irmão Branham e do irmão José na Pedra do Monte Pôr-do-Sol. Ela irá no centro 
da base do Monte, mas por enquanto deixe-a de lado. (Nota: você não deve colar a pedra do monte na base.) 
Continue colando as peças pintadas (placa que diz: Monte Pôr-do-Sol, o saguaro e os três ocotillos) conforme 
mostrado no vídeo tutorial, ou veja a imagem do projeto abaixo. Dica: Depois de colar, segure a peça até que a 
cola endureça um pouco para não descolar.

• Faça sua fogueira. Um pouco à direita do centro, organize suas pedras brancas em um círculo pequeno (guarde 
o espaço central para a Pedra do Pôr-do-Sol). Coloque cola embaixo das pedras, uma a uma. Misture as tintas 
nº 1, 2 e 3 para formar um cinza cor de fuligem e passe levemente sobre a parte de cima das pedras da fogueira. 
Coloque um pouco de cola quente no meio da fogueira. Espalhe as pedras médias no meio da fogueira.

• Continue colando as peças no lugar: yucca, cacto tubo-de-órgão e os cactos-pera). Assista o vídeo tutorial, ou 
veja a imagem do projeto abaixo para posicionamento. Você pode pôr a Pedra do Pôr-do-Sol temporariamente 
para poder posicionar corretamente os cactos ao redor dela.
Posicione a Nuvem furando o gesso na parte de cima do monte para que a parte não pintada do palito fique 
escondida. É necessário um pouco de força para empurrá-lo, por isso tome cuidado para não quebrar o palito.

• Aplique uma boa camada da cola em spray na base de madeira em frente ao monte. Tente não atingir os cactos.
• Agindo o mais rápido que puder para que a cola não seque, polvilhe a areia por toda a base de madeira. Levante 

e incline o monte para frente e para trás para espalhar a areia.
Aplique um pouco de cola quente ao longo das saliências e cumes do 
monte. Cubra a cola com pedras vermelhas. Com cuidado, coloque as 
pedras na cola. Cuidado com a cola quente! Você pode colar o resto 
das pedras em qualquer lugar do monte. Se você tiver pedras ou areia 
sobrando, espalhe sobre a base. Se você ainda tiver tufos de grama, 
pode colá-los na base.

• Coloque a Pedra do Pôr-do-Sol .
      Você terminou!•

• Base do Monte Pôr-do-Sol
• Pedra 3x3
• Peças do Cenário
• Nuvem Sobrenatural
• Silhueta do irmão Branham 
• e do irmão José
• Placa do Monte Pôr-do-Sol
• 1 saguaro de madeira
• 3 ocotillos de plástico 
       transparente
• 1 arbusto yucca de plástico
• 1 cacto-pera de madeira
• 4 cactos-pera de plástico
• 1 cacto tubo-de-órgão 

de plástico
• Tintas nº 1, 2 e 3
• Pedras brancas
• Pedras médias
• Moitas de gramas
• Areia
• Pedras vermelhas

Itens não inclusos no kit:
• Cola em spray
• Pistola de cola quente
• 3-5 bastões de cola quente
• Pincel
• Plástico para cobrir a mesa

Material
Kit:

Etapa 3
Duração do Projeto: 1 hora

Assista ao vídeo “Projeto Monte Pôr-do-Sol: Parte 3” 
no site www.stillwaterscamp.org antes de iniciar este projeto.


