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Olá! 
Como já sabem, para viver as Estórias nos Territórios Contados, cada Bando, vai precisar de cinco Objetos-Espe-
ciais (o Kit-dos-Protagonistas).

Estes Objetos-Especiais, que devem ser construídos por cada Bando com materiais reciclados/reutilizados (e 
uma dose q.b. de pozinhos de perlimpimpim), devem obedecer a alguns requisitos, tais como: 
. Ser a três dimensões (ou seja, não basta uma impressão)
. Tamanho máximo de uma folha A4, 
. Ser facilmente manuseáveis 
. Ser minimamente resistentes.

E ainda...

. No caso da Lupa, a ‘lente’ deve ter 10 cm de diâmetro e ser aberta, de modo a poder inserir-se ou sobrepor-se 
uma pequena folha transparente; 
. A Lamparina deve ser aberta de modo a poder colocar-se no seu interior algo do tamanho de uma rolha.

Parece difícil, mas não é. E para vos ajudar nesta tarefa, trazemos-vos um exemplo de um exercício de produção 
de alguns dos objetos do Kit.

Para começar, arranjem uma folha A4 para limitar as dimensões dos vossos objetos.

Depois, é necessário arranjar o material a trabalhar, de acordo com o que tiverem 
idealizado (cartão, pacotes de sumo, garrafas de plástico, rolos de papel higiénico, 
entre outros materiais ), as ferramentas adequadas (lápis, canetas, tesoura, x-acto, 
fita-cola, entre outros) e o que quiserem usar para decoração dos objetos (cores, 
tecidos, fio, corda, entre outros materiais).

Para este exercício, reutilizámos:

. Cartão alveolar para a Chave Inglesa (que não tem de funcionar a sério!)

. Cartão normal para a Lupa (com espaço para colocar a folha transparente) 

. Uma garrafa de plástico para a Lamparina (com aberturas laterais)

. Uma embalagem de sumo para a Âncora (pequenina mas muito, muito pesada)

. Para os Binóculos a ideia era usar rolos de papel higiénico, mas não havia os suficientes à mão.

Com tudo preparado e à mão, desenhem as formas 
pretendidas em cada um dos suportes. Depois, recortem 
e ajustem (prender, colar, limar, etc.) e decorem de 
forma criativa.
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Como podem ver, os objetos deste exemplo estão muito toscos e isto acontece por três razões:
. Não foram muito pensados;
. Os materiais que havia ‘à mão’ não eram muitos;
. E foram feitos ‘a correr’ (em cerca de uma hora).

Adicionalmente, a nossa Arte não é muita e nem um Gato-Mágico nos salvou a obra (conseguiram encontrar o 
gato nestas imagens, certo?). 

Tudo isto para vos dizer que com a vossa Preparação, Criatividade e Engenho os vossos Objetos-Especiais para o 
Kit dos Protagonistas serão certamente muito mais espetaculares!

Mãos à obra?


