
ZAG MARIONETE
Como Construir
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MATERIAIS
~1 tubo de papelão; 

~tesoura;

~cola;

~objeto pontiagudo (supervisão 

de um adulto);

~lã grossa/cordão;

~fio de linha;

~fita adesiva;

~2 tampas de plástico;

~tintas e pincéis;

~argila de modelagem/plasticina;

~2 paus de gelado.
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1. Usando o modelo fornecido, recorta os 
detalhes do rosto e do corpo do ZAG.

2. Começa por colar o corpo ao redor do 
tubo de papelão para formar o corpo do 
ZAG.

3. Dobra as peças dos braços do ZAG ao 
longo da linha central e cola. Depois, dobra 
pela linha lateral para usar como uma guia 
para colar nas laterais do corpo do ZAG.
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4. 5.

6. 7.

4. Faz dois furos na frente 
do corpo da ZAG. 
Corta dois comprimentos 
iguais de corda, dá um nó 
numa das extremidades e 
puxa pelos orifícios para 
formar as pernas da ZAG.

5. Cola um dos círculos na 
base do corpo para dar um 
bom acabamento.

6. Pinta os pés das tampas e 
deixa secar.
De seguida faz um furo no 
centro de cada tampa com 
um objeto afiado (pede 
ajuda a um adulto).

7. Puxa os cordões das 
pernas pelas tampas e dá 
um nó por baixo.
Enche as tampas com argila, 
plasticina ou cola para fazer 
peso.
Amarra os fios de linha na 
parte superior de cada 
cordão e deixa de lado.



PARABÉNS!!
Agora já podes brincar e dançar com o ZAG ou fazer o teu próprio espetáculo de marionetes 

para a tua família e amigos.
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8. Usando o outro círculo, faz um buraco no centro. Em seguida, puxa um pedaço de fio de linha, 
faz um nó e prende a fita adesiva no lado sem cor. Cola o círculo na parte superior do corpo do 
ZAG.

9. Cola o rosto do ZAG no seu corpo.

10. Por fim, cola os paus de gelado em forma de X para fazer a barra de controle de             
marionetes. Anexa a linha dos pés a cada extremidade do pau de gelado e a linha da parte 
superior do corpo do ZAG ao centro da barra de controle.
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