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ASH
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CAÇA-PALAVRAS 
DO BUSTER MOON

O Buster Moon precisa de ajuda para achar as 15 palavras  
escondidas abaixo.  Consegue ajudar ele? As palavras podem 
estar de frente, ao contrário, vertical, horizontal, e diagonal! 

RESPOSTAS

PALAVRAS  
PARA PROCURAR

BUSTER MOON
ASH

JOHNNY
MISS CRAWLY

GUNTER
ROSITA
MEENA

PORSHA
CLAY CALLOWAY

NOOSHY
JIMMY CRYSTAL

DARIUS
SUKI LANE

NANA
ALFONSO
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BUSTER MOON
ASH
JOHNNY
MISS CRAWLY
GUNTER
ROSITA
MEENA
PORSCHA
CLAY CALLOWAY
NOOSHY
JIMMY CRYSTAL
DARIUS
SUKI LANE
NANA
ALFONSO



JOGO DA VELHA
DO GUNTER

Os ícones abaixo podem ser 
recortados para escolher 
qual personagem você será, 
e seu oponente será o outro 
personagem.

Para Jogar basta revezar. 
Coloque um dos seus 
personagens no tabuleiro, 
um de cada vez. O primeiro 
jogador a colocar três 
personagens, um atrás 
do outro, seja horizontal, 
vertical ou diagonal, ganha!

Se nenhum dos jogadores 
conseguir colocar três em 
seguida, o jogo termina  
com um empate!
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INÍCIO

FIM

SOMENTE NOS CINEMAS

Queremos achar  
o caminho para a casa do 
Clay Calloway  
e convença-o a sair 
do isolamento para 
ser a estrela do show 
glamouroso de Redshore 
City! Consegue  
nos ajudar?
O show não pode 
continuar sem ele!
BOA SORTE,  
estamos contando  
com você!

CONSEGUE ACHAR A CASA 
DO CLAY CALLOWAY?
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RESPOSTAS

CONSEGUE ENCONTRAR 
A DIFERENÇA?
Existem 10 diferenças nas imagens 

da Nooshy abaixo. 
Consegue procurar todos?
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COLORINDO
OS PERSONAGENS

O show está para começar!  
Que tal colorir os personagens e animá-los?



JOGO
DA MEMÓRIA

PARA BRINCAR: Corte os 20 cartões abaixo e na próxima página também. Coloque os cartões com a face para baixo em uma superfícia 
lisa e espalhe tudo para que não fiquem um em cima do outro. O primeiro jogador deve virar dois cartões para cima e tentar achar o 
par que combine. Se os cartões forem pares um do outro, o jogador 1 guarda os cartões que conseguiu e faz a mesma coisa, novamente. 
Caso os cartões não sejam pares, eles devem ser virados novamente para baixo e será a vez do jogador 2. 
Continuem até que todos os pares sejam encontrados. Quem tiver a maior quantidade de pares no final, vence!SOMENTE NOS CINEMAS
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JOGO
DA MEMÓRIA
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PASSO 1
Corte externamente  
o círculo, seguindo  
as linhas pontilhadas.

PASSO 2
Aplique cola na parte  
externa da estrela  
e decore com glitter.  
Deixe secar antes  
de seguir para o passo 3. 

PASSO 3
Adicione mais cola nas áreas  
indicadas no passo 2. Escolha  
papéis coloridos para amassar  
em pequenas bolinhas e grude  
nas áreas com cola, até que esteja  
tudo coberto. 
Deixe secar antes de seguir  
para o passo 4. 

PASSO 4
Vamos colorir a parte interna da estrela com 
suas cores preferidas. Em seguida, escreva 
seu nome da forma mais criativa que  
conseguir bem no centro da estrela. Faça  
bem grande para que seja visível. 

STEP 3

STEP 3

STEP 3 STEP 3

STEP 3

STEP 2

STEP 2

STEP 4

QUE TAL FAZER SUA 
PRÓPRIA MOLDURA  

DE ESTRELA PARA  
SEU QUARTO?
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CRIANDO A SUA PRÓPRIA 
CENA NO PALCO

Dirija sua própria cena usando o fundo, personagens e acessórios abaixo. Imprima 
a próxima página e a seguinte e cole-as em uma cartolina. Depois, usando tesouras, 
corte cuidadosamente em volta das linhas pontilhadas. Quando todas as peças 
estiverem cortadas, divirta-se montando e criando a cena com os personagens. 
Quando estiver satisfeito com a sua cena, cole tudo no fundo!
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CRIANDO A SUA PRÓPRIA 
CENA NO PALCO
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Line 1 or 2 di�erent sized bowls with one piece of cling �lm, leaving an overhang so once frozen it’s easy to pull out of the tin.

Scoop your favourite ice cream �avours into the prepared bowls. Cover completely with the cling �lm and freeze.

After several hours remove from the freezer and carfully remove the outer cling �lm with the icecream and place the �rst layer onto a cake stand or plate.

Add a layer of sprinkles, cookie crumbs, sauce, or any topping as desired. Unmold the second layer and place gently on top.

Decorate the top and the sides of the cake with your choice of toppings. Place back in the freezer to set.

Slice and serve.

Line 1 or 2 di�erent sized bowls with one piece of cling �lm, leaving an overhang so once frozen it’s easy to pull out of the tin.

Scoop your favourite ice cream �avours into the prepared bowls. Cover completely with the cling �lm and freeze.

After several hours remove from the freezer and carfully remove the outer cling �lm with the icecream and place the �rst layer onto a cake stand or plate.

Add a layer of sprinkles, cookie crumbs, sauce, or any topping as desired. Unmold the second layer and place gently on top.

Decorate the top and the sides of the cake with your choice of toppings. Place back in the freezer to set.

Slice and serve.

Line 1 or 2 di�erent sized bowls with one piece of cling �lm, leaving an overhang so once frozen it’s easy to pull out of the tin.

Scoop your favourite ice cream �avours into the prepared bowls. Cover completely with the cling �lm and freeze.

After several hours remove from the freezer and carfully remove the outer cling �lm with the icecream and place the �rst layer onto a cake stand or plate.

Add a layer of sprinkles, cookie crumbs, sauce, or any topping as desired. Unmold the second layer and place gently on top.

Decorate the top and the sides of the cake with your choice of toppings. Place back in the freezer to set.

Slice and serve.

Line 1 or 2 di�erent sized bowls with one piece of cling �lm, leaving an overhang so once frozen it’s easy to pull out of the tin.

Scoop your favourite ice cream �avours into the prepared bowls. Cover completely with the cling �lm and freeze.

After several hours remove from the freezer and carfully remove the outer cling �lm with the icecream and place the �rst layer onto a cake stand or plate.

Add a layer of sprinkles, cookie crumbs, sauce, or any topping as desired. Unmold the second layer and place gently on top.

Decorate the top and the sides of the cake with your choice of toppings. Place back in the freezer to set.

Slice and serve.

Line 1 or 2 di�erent sized bowls with one piece of cling �lm, leaving an overhang so once frozen it’s easy to pull out of the tin.

Scoop your favourite ice cream �avours into the prepared bowls. Cover completely with the cling �lm and freeze.

After several hours remove from the freezer and carfully remove the outer cling �lm with the icecream and place the �rst layer onto a cake stand or plate.

Add a layer of sprinkles, cookie crumbs, sauce, or any topping as desired. Unmold the second layer and place gently on top.

Decorate the top and the sides of the cake with your choice of toppings. Place back in the freezer to set.

Slice and serve.

Line 1 or 2 di�erent sized bowls with one piece of cling �lm, leaving an overhang so once frozen it’s easy to pull out of the tin.

Scoop your favourite ice cream �avours into the prepared bowls. Cover completely with the cling �lm and freeze.

After several hours remove from the freezer and carfully remove the outer cling �lm with the icecream and place the �rst layer onto a cake stand or plate.

Add a layer of sprinkles, cookie crumbs, sauce, or any topping as desired. Unmold the second layer and place gently on top.

Decorate the top and the sides of the cake with your choice of toppings. Place back in the freezer to set.

Slice and serve.

Line 1 or 2 di�erent sized bowls with one piece of cling �lm, leaving an overhang so once frozen it’s easy to pull out of the tin.

Scoop your favourite ice cream �avours into the prepared bowls. Cover completely with the cling �lm and freeze.

After several hours remove from the freezer and carfully remove the outer cling �lm with the icecream and place the �rst layer onto a cake stand or plate.

Add a layer of sprinkles, cookie crumbs, sauce, or any topping as desired. Unmold the second layer and place gently on top.

Decorate the top and the sides of the cake with your choice of toppings. Place back in the freezer to set.

Slice and serve.

Line 1 or 2 di�erent sized bowls with one piece of cling �lm, leaving an overhang so once frozen it’s easy to pull out of the tin.

Scoop your favourite ice cream �avours into the prepared bowls. Cover completely with the cling �lm and freeze.

After several hours remove from the freezer and carfully remove the outer cling �lm with the icecream and place the �rst layer onto a cake stand or plate.

Add a layer of sprinkles, cookie crumbs, sauce, or any topping as desired. Unmold the second layer and place gently on top.

Decorate the top and the sides of the cake with your choice of toppings. Place back in the freezer to set.

Slice and serve.

Line 1 or 2 di�erent sized bowls with one piece of cling �lm, leaving an overhang so once frozen it’s easy to pull out of the tin.

Scoop your favourite ice cream �avours into the prepared bowls. Cover completely with the cling �lm and freeze.

After several hours remove from the freezer and carfully remove the outer cling �lm with the icecream and place the �rst layer onto a cake stand or plate.

Add a layer of sprinkles, cookie crumbs, sauce, or any topping as desired. Unmold the second layer and place gently on top.

Decorate the top and the sides of the cake with your choice of toppings. Place back in the freezer to set.

Slice and serve.

Line 1 or 2 di�erent sized bowls with one piece of cling �lm, leaving an overhang so once frozen it’s easy to pull out of the tin.

Scoop your favourite ice cream �avours into the prepared bowls. Cover completely with the cling �lm and freeze.

After several hours remove from the freezer and carfully remove the outer cling �lm with the icecream and place the �rst layer onto a cake stand or plate.

Add a layer of sprinkles, cookie crumbs, sauce, or any topping as desired. Unmold the second layer and place gently on top.

Decorate the top and the sides of the cake with your choice of toppings. Place back in the freezer to set.

Slice and serve.

PASSO 7
Retire do freezer, corte, sirva e aproveite!

PASSO 6
Coloque o menor bolo 
de sorvete no topo 
do maior. Adicione 
coberturas para finalizar 
e coloque de volta ao 
freezer por pelo menos  
2 horas para endurecer.

PASSO 5
Desenforme a segunda 
camada da tigela 
menor. Adicione  
mais coberturas  
como desejado.

PASSO 3
Depois de totalmente 
congelado, remova a tigela 
maior do congelador  
e remova cuidadosamente 
o plástico filme externo 
com o sorvete e coloque a 
primeira camada  
em um prato.

PASSO 4
Adicione uma 
camada de confeito, 
migalhas de biscoito, 
cobertura ou qualquer  
acompanhamento de 
preferência.

PASSO 2
Coloque seus 
sabores de sorvete 
favoritos nas tigelas 
preparadas. Cubra 
completamente com 
o filme plástico e 
congele por pelo 
menos 2 horas. 

PASSO 1
Cubra duas tigelas de 
tamanhos diferentes 
com filme plástico, 
deixando uma parte 
folgada para que 
seja fácil de puxar 
a sobremesa fora 
das tigelas quando 
congelado. 

Siga as instruções passo a passo abaixo e faça seus 
próprios deliciosos bolos de sorvete. Divirta-se deco-
rando com seus acompanhamentos preferidos!

BOLO DE SORVETE  
DO ALFONSO
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PASSO 1
Comece virando o papel de forma que o lado branco fique para cima.
Em seguida, dobre o papel em sua direção ao meio.

PASSO 2
Dobre cada canto no meio como
indicado, deixando uma forma de losango.

PASSO 3
Dobre cada canto da parte inferior
conforme mostrado no diagrama abaixo.

PASSO 4 
Dobre a parte de cima ao 
meio formando um triângulo 
entre as orelhas.

PASSO 5
Dobre as orelhas ao meio. Em seguida, 
dobre um pequeno triângulo da parte 
inferior, como mostrado.

PASSO 6
Vire o papel, revelando um 
Buster Moon finalizado!

BUSTER MOON 
DE ORIGAMI

Siga o diagrama passo a passo abaixo para fazer 
seu próprio origami do Buster Moon. Você pode 
usar o Buster Moon pronto na próxima página.
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PASSO 1
Comece com uma 
lata vazia que foi 
lavada e seca.

PASSO 2
Use uma tesoura para 
cortar cuidadosamente  
um balão ao meio. 
Descarte o fundo do balão.

PASSO 3 
Estique bem a metade superior 
do balão sobre a lata. Prenda 
o balão com um elástico. Seu 
tambor está pronto para tocar!

PASSO 4 

Para fazer as baquetas, enrole 
um ou dois elásticos firmemente 
na ponta de um lápis e você 
está pronto para começar.

MATERIAIS QUE VOCÊ PRECISA: 
 

Latas vazias de vários tamanhos

Balões 

Tesoura

Elásticos

Lápis

PRECISAMOS
DE UM BATERISTA

Crie suas próprias baterias seguindo 
as instruções abaixo!



Crie sua própria Flauta Pan  
seguindo as instruções abaixo!
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MATERIAIS QUE VOCÊ PRECISA: 
 
16 canudos ou mais!

Tesoura

Fita adesiva

Papel autocolante colorido

Separe todos os 16 canudos em 
8 pares. Corte cada par em um 
comprimento diferente e organize-
os do mais curto para o mais longo.

Se você tiver 
adesivos coloridos 
ou marcadores, 
pode decorar 
seu instrumento. 
Sopre nos canudos 
para fazer notas 
diferentes!

Tente com diferente 
canudos coloridos!

Para fazer sua flauta Pan, você 
precisará de um número par de 
canudos. Recomendamos o uso de 16!

Fixe bem todos os 
canudos com fita adesiva 
para que não se movam.

PRECISAMOS  
DE UMA FLAUTISTA


