
APOLLO II

Bem-vindo, novamente, à Agência Espacial Escutista Internacional!
     
Já estavas com saudades… confessa! 

Tens olhado para a Lua? 

Quem nunca se deixou maravilhar pela sua luz? Perder-se na noite, imaginando 
como seria caminhar sobre ela? Saltar entre crateras e espreitar o seu lado mais 
escuro? 

Ainda estamos a recrutar escuteiros para o 1.º acampamento lunar, mas tens que te 
despachar se queres ingressar no maior raid escutista espacial alguma vez realizado! 
Caso já te tenhas inscrito pelo SIIE - ou assim que o fizeres -, podes avançar para o 1.º 
desafio! 

À medida que crescemos, todos sentimos a vontade de voar! Começamos por 
explorar o ar e sentir a força da natureza. Quando ganhamos coragem e destreza, con-
struímos um simples e humilde papagaio de papel. De repente, com agilidade, já o 
controlamos no ar, aproveitando o sopro do vento. Se conseguimos fazer isso com um  
papagaio de papel, por que não o fazemos com os nossos sonhos?! Será assim tão 
ridículo tentarmos alcançar o limiar do espaço?... Se abraçarmos a perseverança, a con-
fiança e a fé, tal como o papagaio abraça o vento, tudo se pode tornar possível!

os planos da no�a 

nave-papagaio estão

nas próximas páginas
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Apresentamos-te a nossa Nave-Papagaio! Será ela que nos levará para fora da terra, 
que nos irá permitir navegar pelo espaço e que nos dará a confiança para alunarmos 
em segurança. A Nave-Papagaio será a tua casa durante esta jornada, tal como um 
navio para a sua tripulação.

Assim, terás de construir uma Nave-Papagaio de acordo com a tua modalidade de 
inscrição na atividade: se vieres em equipa, terás de a realizar em equipa; se vieres 
sozinho, serás tu a fazer a tua própria Nave-Papagaio. 

Materiais necessários:
• tecido fino;
• 2 varas finas de madeira ou bambu de 50 e 60 cm;
• fio, pelo menos 21 a 30 m;
• 5 ou 6 pedaços de fita ou tecido;
• supercola;
• fita adesiva ou isolante;
• régua;
• tesoura;
• sisal. 
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Parte 1 - Fazer o  quadro
• Forma um T minúsculo com as varetas. Pega na vareta de 50 cm e coloca-a sobre a 

de 60 cm de modo a formar um T minúsculo com as duas. Elas serão o quadro do papa-
gaio.

• Junta as duas varetas usando sisal e cola. Faz um botão em esquadria onde as 
varetas se intercetam. Podes pôr um pouco de cola, para que fique ainda mais 
resistente

As varetas de precisam formar um ângulo reto quando forem unidas. A vareta 
horizontal precisa de estar perpendicular em relação à vertical.
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• Faz entalhes horizontais 
nas pontas de cada vareta. Usa 
a tesoura para fazer um 
entalhe na ponta de cada 
vareta. Esses entalhes devem 
ficar na horizontal. Precisam de 
ser fundos o suficiente para 
acomodarem o sisal que vais 
usar para prender o corpo do 
papagaio.

• Estica a linha ao redor do quadro. 
Passa a linha pelo entalhe superior 
do quadro e enrola a vareta com ela 
uma vez. Em seguida, puxa a linha 
pelo entalhe da ponta direita do 
quadro. Estica a linha até o entalhe 
da parte de baixo e depois passa-a 
pela ponta esquerda do quadro. Por 
fim, enrola a linha uma ou duas vezes 
ao redor da ponta superior e corta o 
excesso de linha com a tesoura.

• A linha precisa de ficar esticada, 
mas não tensa demais. Caso 
contrário, as varetas vão dobrar ou 
entortar.

• A linha ajuda a fazer com que o 
quadro mantenha o formato quando 
o papagaio estiver a voar no ar.
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Parte 2 - Fazer o corpo do papagaio
• Usa o pedaço de tecido com pelo menos      

1 m de largura para fazer o corpo do papagaio. 
O tecido precisa de ser grosso e resistente para 
que o papagaio seja forte.

• Coloca o quadro, que fizeste anterior-
mente, em cima do do tecido. 

• Contorna o quadro com uma régua. Usa a 
régua para unir a ponta de cima do quadro à 
ponta direita. Com um lápis ou uma caneta, 
traça a linha diagonal que une essas duas 
pontas, com a régua como guia. Repete com a 
ponta direita e a ponta inferior do quadro e 
com a ponta inferior e a ponta esquerda. Para 
terminar, traça uma linha diagonal da ponta 
esquerda até a ponta superior do quadro.

Ficarás com um losango de tecido e o 
quadro no meio dele.
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• Corta um losango com 5 cm a mais do que o contorno desenhado. Usa a tesoura 
para recortar a forma, deixando um pouco de espaço ao redor do contorno para que 
consigas prender o papagaio ao quadro facilmente. 3
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Dobra a ponta do corpo do papagaio por cima do quadro e prende com cola e fita 
adesiva.  Vê se o tecido está bem preso ao quadro para que não se solte quando estiver 
no ar.

col
a

• mete cola •• mete o quadro
por cima do tecido •

• dobra para dentro •

• vê se está
bem preso •

• Põe fita adesiva
para mais proteção •

Parte 3 - Montar o papagaio
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• Prende a linha. Usa uma linha com pelo menos 50 cm de comprimento. Faz um 
furinho no ponto logo acima de onde as varetas se encontram, usando a tesoura. O 
furo precisa de ser grande o suficiente para que consigas passar a linha.

• Em seguida, puxa uma ponta da linha por dentro do furo e amarrabem ao redor do 
cruzamento entre as varetas. Deixa a linha solta enquanto terminas o resto do 
papagaio.

• Podes amarrar mais linha a esse primeiro pedaço para deixá-lo mais longo 
dependendo da tua altura e do tamanho do teu braço. Às vezes, amarrar mais linha 
pode ajudar a fazer com que o papagaio voe mais direito.

• faz uma amarração •

• passa a linha •

• faz um golpe •

• passa mais linha
se o queres mais forte •
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• Por fim, coloca uma cauda de sisal à tua espetacular Nave-Papagaio!

Continua de olhos postos no céu da noite! Procura estrelas, planetas e satélites! 
Nem sempre é fácil observá-los, mas toma como certo que eles lá estão. Pensa naquilo 
com que sonhavas quando eras mais pequeno e no que ficou por concretizar… 

É, agora, tempo de adornares a tua Nave-Papagaio! São os teus sonhos e o desejo da 
sua concretização que te levaram a construíres a nave. São eles que vão fazer a difer-
ença de nave para nave! São eles, afinal que vão tornar a tua nave única.

Por isso, depois da construção deves pensar na melhor forma de a embelezar, saben-
do, contudo, que cada elemento que inserirem como adorno representará os sonhos 
que gostariam de vir a concretizar.

Continua de olhos postos no céu da noite! Continua a lembrar sonhos e a sonhar, 
pois «sempre que o homem sonha/ o mundo pula e avança/ como bola colorida / entre 
as mão de uma criança»! (António Gedeão - Pedra Filosofal)


