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A rocha 17 da Ribeira de Piscos tem uma �gura curiosa, que parece um samurai japonês com 
duas espadas. Vamos usá-la para fazer uma marioneta.

Material necessário
• Figura para recortar (vê na página �nal).
• Tesoura.
• 2 �os de cordel com 8 cm cada (braços).
• 1 agulha para furar.
• 2 paus de espetada.
• 2 �os de pesca (ou linha de costura), com cerca de 40 cm cada.
• Um pouco de �ta-cola.

1. Recorta a �gura que se encontra na página seguinte pela borda laranja. 
Opção: Para que a marioneta tenha mais consistência podes colar uma cartolina por trás 
da página antes de recortar a �gura.

2. Com a agulha, faz um 
pequeno orifício no punho de 
uma das espadas (2a) e outro 
num dos ombros da �gura (2b), 
tal como se vê na imagem, para 
dar a sensação de braços. Repete 
na outra espada e no outro 
ombro.

Passa um cordel pelo orifício do ombro e da espada e dá um pequeno nó em cada extre-
midade (2c). Repete com a outra espada e o outro ombro.
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3. Usa um dos pauzinhos para sustentar o 
corpo da marioneta. Para isso, basta colar o 
pau na parte das costas do samurai, na vertical,  
com um pouco de �ta-cola.

4. Com ajuda de um adulto, usa a agulha ou 
algo a�ado para fazer um pequeno orifício nas 
pontas das espadas (4a), por onde irá passar o 
�o de pesca. Ata os �os nas pontas de cada 
espada. Na outra ponta do �o de pesca ata-se 
no segundo pau de espetada (4b), que nos 
ajudará na manipulação dos braços como se 
consegue ver nas imagens ao lado.

Aqui �cam alguns exemplos de como poderá 
�car a marioneta.
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Aprender a manipular a marioneta será fácil. com uma mão conseguimos decidir a orien-
tação da marioneta e com a outra, onde os �os de pesca já estão presos, decidimos os 
movimentos dos braços e das espadas. Podem ainda fazer um pequeno teatro de sombras, 
ou até acrescentar mais outro Samurai. Bons teatros!
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Figura
para recortar

CÔAvida 2.0

Mais jogos e desa�os em
https://arte-coa.pt/jogos-desa�os/3/3


