
Semana passada fizemos um projeto de outro mundo, mas não se preocupe, hoje
vamos fazer um projeto do planeta Terra… Há milhões de anos atrás!

Vamos voltar ao período Triássico e criar uma figura que todos conhecem, os
dinossauros! No projeto de hoje, vamos ensinar a criar um dinossauro que anda e se
mexe de verdade! Vamos lá?

Materiais
Primeiramente, vamos aos materiais. Para construir esse incrível projeto, você vai precisar
de:

- Papelão;
- Tesoura;
- Estilete;
- Palito de churrasco;
- Cola quente ou fita crepe;
- Peças de montar que acompanham o seu Buggy;

Agora vamos para a criação do projeto!



Passo a passo
1 - Em um papelão, desenhe e corte o corpo do seu dinossauro seguindo as medidas
abaixo.



2 - Agora repita o processo, criando mais um corpo.



3 - Para unir as duas estruturas, desenhe e corte 3 círculos seguindo as medidas.



4 - Vamos cortar os braços do nosso dino. Em um papelão de 4x2 cm desenhe um
braço e faça dois furos. Corte o desenho e repita o processo para criar o segundo braço.
Guarde as estruturas para mais tarde.



5 - Agora vamos criar as pernas do dino. Em um papelão de 4x3 cm desenhe as pernas.
Faça um furo na parte cima, ele deve ser grosso o suficiente para que um palito de
churrasco consiga atravessá-lo. Em seguida corte o desenho e repita o processo.



6 - Está na hora de montar o nosso dino! Encaixe os recortes do corpo nos círculos.



7 - Agora recorte dois palitos de churrasco com as medidas de 3 cm e 6 cm. Use os
palitos maiores para encaixar os braços. E os menores para encaixar as pernas.



8 - Como o braço do dino vai se mexer, você pode utilizar um quadradinho de papelão e
colar nas pontas dos palitos para que os braços não escapem da estrutura.



9 - Agora que o dinossauro está pronto, vamos criar a estrutura para ele ser fixado no
Buggy. Em um papelão, corte a seguinte peça seguindo as medidas:



10 - Passe o estilete levemente nas linhas do meio para elas ficarem mais fáceis de
sobrar. Tome cuidado para não passar o estilete com força e cortar a peça!



11 - Dobre a estrutura e encaixe no Buggy. Ao fechá-la, cole as partes da frente. Se
precisar fixá-lo bem, coloque um pingo de cola quente ou fita crepe na bateria antes de
encaixá-lo.



12 - Encaixe o dino sobre a estrutura, com o apoio na cauda. Se precisar fixá-lo bem,
coloque um pingo de cola quente ou fita crepe antes de encaixá-lo.



13 - Prontinho! Agora é só montar o nosso mecanismo. Utilizando as seguintes peças de
montagem, monte a estrutura abaixo.



14 - Fixe uma das pontas da estrutura em uma das rodinhas do Buggy e a outra ponta
no buraco que sobrou no braço do dino. Para prender bem, encaixe uma pequena
engrenagem no outro lado da peça.



15 - Repita o processo no outro lado do Buggy e seu projeto estará pronto!



16 - Agora a imaginação é o limite! Crie um cenário para o seu dinossauro habitar e
conte uma história!

E aí, gostou do seu super dinossauro? Que tal fazer ele se mexer? Confira o conteúdo a
seguir para programá-lo e dar vida ao seu projeto!


