
Publica e ganha!
Pinta, recorta e monta uma das 4 máscaras abaixo. 

Tira uma foto e publica-a no nosso Facebook com o 
hashtag: #CarnavalÉNaToysRUs para participar no 
nosso CONCURSO*  para ganhar 3 CARTÕES-OFERTA.   
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*Consulta as condições em facebook.com/toysrusportugal*Consulta as condições em facebook.com/toysrusportugal

• Sê quem tu quiseres •
Já sabem quem gostariam de ser neste Carnaval? O Homem-aranha para ter o seu sentido aracnídeo, a Elsa 

com os seus poderes de gelo, ou uma Coruja para poder ver no escuro... O carnaval na Toys”R”Us tem muitos dias, 
por isso, aproveitem para trabalhar a imaginação e desfrutar desta experiência elaborando um disfarce 

totalmente vosso! 

Temos 4 super-máscaras: um tigre, uma coruja, um gatinho e a nossa Geoffrey. 
Imprime a tua preferida e segue os passos para conseguires os super-poderes de cada um deles.
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1. Escolhe a máscara que 
mais gostas e pinta-a ao 
teu gosto. Os três 
triângulos assinalados 
não precisam de ser 
pintados.

Branco

2. Recorta o contorno por 
dentro do tracejado. 
Lembra-te de recortar 
também os olhos.

3. Recorta também a linha 
tracejada dos três 
triângulos que deixamos 
em branco.

5. Aplica cola nos 
triângulos brancos.

6. E junta os lados 
coloridos de modo a que 
os triângulos brancos 
fiquem por trás.

7. Introduz o elástico 
nos furos e dá um nó.

8. Desfruta da tua criação!4. Faz os furos nas laterais 
com a ponta da tesoura.










