Crie uma obra-prima
Esculturas de papel

Veja esta atividade em nosso canal do YouTube.

Do que você precisa:
Você só precisa de um monte de papel para criar esculturas
em papel tridimensionais. Qualquer tipo de papel serve:
papel de enchimento de embalagem, páginas de revista ou
folhetos de propaganda, papel para impressora, cartolina
etc. Também pode ser útil ter:
• Tesoura
• Fita ou cola
• Papelão ou papel mais rígido para uma base

O que você faz:
Criar esculturas de papel o desafia a transformar peças planas de papel em objetos de outra
dimensão. Da 3ª dimensão, para ser exato! Não há jeito errado de fazer isso. Pode ser tão
simples quanto rasgar e amarrotar o papel ou tão complicado quanto origami ou filigrana em
papel. Aqui estão algumas técnicas para começar:
• Rasgar e amarrotar. Rasgar e amarrotar papel é bastante autoexplicativo, e é um ótimo
exercício para os músculos necessários para escrever! Também é divertido esculpir em
papel amarrotado. Quanto mais você amarrota um pedaço de papel, mais texturizado e
flexível ele se torna.
• Criar pés. Corte uma longa tira de
papel e dobre aproximadamente 1,2
cm de cada extremidade em direção
ao meio para criar pés que você pode
colar ou fixar com fita a uma base.
• Dobrar. Uma simples dobra em sanfona não é apenas para criar leques ou abanadores,
as dobras em sanfona podem ficar deitadas ou de pé. As dobras também podem incluir
origami detalhado ou formas geométricas, como cubos.
• Enrolar. Similar à ciência de enrolar fita, ao usar papel, você pode enrolar uma fita fina
em torno de um cilindro e prensá-la para ajudá-la a manter sua forma quando o cilindro
for removido. Crianças menores podem enrolar uma tira de papel de 2,5 cm ou 1,2 cm ao
redor de um pincel marcador. Crianças mais velhas podem tentar tiras de papel mais finas
de 0,6 cm enroladas em um lápis ou cotonete. Dica profissional: Usar um triturador de
papel é um jeito rápido de cortar fitas de papel finas perfeitas para enrolar.
Descubra mais atividades para fazer em casa em http://discoveryacton.org/discovery-home.
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