MÃOS À OBRA!
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MATERIAIS
— 1 folha de papel A4
— 2 espetos de madeira
(pauzinho de churrasco,
por exemplo)
— Lápis
— Tesoura
— Fita cola
— Linha
— Furador de papel (opcional)
— Fitas ou outra decoração
ao teu gosto

LUGAR DO DESENHO
FUNDAÇÃO JÚLIO RESENDE

INSTRUÇÕES
1. Coloca o papel na posição horizontal, com os lados mais longos
em cima e em baixo. Dobra o papel ao meio e deixa a parte dobrada
à esquerda.
2. Usa o lápis para fazer um ponto na parte superior do papel dobrado,
a aprox. 5 cm da dobra, dependendo do tamanho de asa desejado.
Faz outro ponto na parte inferior do papel dobrado, a aprox. 5 cm
da abertura; imagina ou desenha uma linha que ligue os dois pontos.
3. Dobra o papel ao longo da linha que imaginaste ou fizeste. Vira o papel
e dobra novamente como no passo 2. É importante que os lados sejam
do mesmo tamanho e que estejam alinhados.
4. Coloca fita cola na dobra do meio para fixar as asas e o espeto de
madeira na horizontal, abaixo das asas. Usa fita cola para mantê-lo
no lugar. É importante que o espeto não seja maior do que a largura
da asa; se necessário, usa a tesoura para a encurtar.
5. Desenha um ponto com o lápis, a cerca de 1/3 abaixo da dobra, a aprox.
1,5 cm do fim do papel. Coloca a fita cola em cima do ponto, de modo
a que ambos os lados da dobra fiquem cobertos. Usa o furador para
fazer um furo sobre o ponto.
6. Atravesse a linha pelo furo e amarre; faça um nó folgado e outro mais
firme por cima. Para reforçar ainda mais a estrutura, cole outro espeto
na dobra vertical.
7. Coloca fitas (ou outro material leve) na parte inferior do papagaio e
do mesmo lado do espeto. Quando terminares só precisas de encontrar
um local aberto e sem obstáculos — é hora de fazeres a tua obra de
arte voar mais alto!

