CADA PROJECTO ROOTS &
SHOOTS É UM PASSO PARA UM
FUTURO NO QUAL OS HUMANOS
PODEM VIVER EM PAZ, DUMA
FORMA SUSTENTÁVEL
AMBIENTALMENTE.
Jane Goodall

Pomba da Paz
Fantoche
O dia 21 de Setembro é o Dia Internacional da Paz. A Jane Goodall e o Roots & Shoots
encoraja todos os grupos a fazerem e voarem pombas da paz, sejam elas gigantes ou
pequenas.
Aqui encontrará as instruções necessárias para saber como fazer a sua própria pomba
pequena e participar nas celebrações mundiais.

Materiais necessários:
• 1 garrafa de plástico de meio litro (50 cL)
• 1 cabide (não use de plástico, pois estes não se conseguem dobrar)
• 6 sacos de plástico brancos (com a “costura” na base cortada e o saco virado do avesso)
• 3 a 4 cavilhas de madeira (podem ser de plástico)
• 1 tesoura
• 1 rolo de ta-cola branca
• 1 marcador permanente preto
• 1,80 metros de cordel (cortar em 3 partes iguais de 60 cm)
Passos para montar

fi

Passo 1: Prepare a garrafa de plástico vazia.
Retire o rótulo e passe por água o interior (se a garrafa não for de água).

Passo 2: Comece por deitar a garrafa de lado, pegue no cabide e ajuste-o de forma ao topo
do cabide estar alinhado com o topo da garrafa.
Use ca cola para prender o cabide à garrafa, fazendo um X com a ta-cola.
Torça bem a ponta do gancho do cabide, para car a apontar para baixo — isto irá ser a
cabeça da pomba.
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Passo 3: Deite a garrafa com o lado do cabide em contacto com a mesa.

Passo 4: Enrugue um saco de plástico e ponha-o por cima da garrafa (do lado oposto onde
colou o cabide à garrafa).
Coloque-o de forma às alças do saco estarem em linha com o gargalo da garrafa (que será o
pescoço da pomba). Usando ta-cola, prenda as extremidades do saco ao gargalo da garrafa.
Tenha atenção para não colar as alças do saco, elas serão necessárias para fazer a cabeça da
pomba.
De seguida, cole a parte de baixo do saco à parte de baixo da garrafa. Permita que o saco
enrugue um pouco no meio, para dar algum efeito ao corpo da pomba.
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Passo 5: Depois, acrescente um saco a cada um dos lados do saco central, da mesma
maneira. Prender os sacos de forma a que a base da pomba que completamente tapada.

Passo 6: Usando ta-cola, prenda um saco de cada lado do gargalo da garrafa. Dobre o saco
por cima do cabide, criando a asa da pomba. Repita para o outro lado. Usando ta-cola,
prenda o saco que faz de asa ao resto do corpo. Não cole a parte inferior das asas.

Passo 7: Vire a garrafa de forma que as asas quem viradas para cima. Prenda um saco da
mesma forma que fez no passo 3. Tenha atenção para cobrir quaisquer partes da garrafa que
possam estar à vista.
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Passo 8: Torça as alças de todos os sacos à volta do gancho do cabide, aconchegando bem
com ta cola, de forma a parecer uma cabeça. Use marcador permanente para acrescentar os
olhos à pomba.

Passo 9: Usando uma tesoura, faça cortes nos extremos das asas e da cauda, para
parecerem penas.

Passo 10: À volta do pescoço, faça um laço com o primeiro o de 60 cm. Depois, use o
segundo o de 60cm e dê em laço à volta da cauda. Una esses dois os com o terceiro o de
60 cm. Este terceiro o, além de unir os outros dois, irá ser usado para prender aos 3 paus.
Estes três paus vão estar unidos com ta cola, fazendo uma espécie de “cruz” (como uma
pega de marionete).
Poderá improvisar uma pega com dias os e um pau apenas, como a pomba que Jane tem.
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Partilhe connosco directamente ou publique fotogra as da sua pomba fantoche nas
redes sociais, usando #RootsandShoots e #PeaceDay

