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JUNTA-TE A NÓS E ESCREVA AS TUAS IDEIAS
Escreve-nos para: Infância Missionária - Rua Ilha do Príncipe, 19 - 1170-182 Lisboa missio.omp@netcabo.pt 

N
r2

 A
n
o
 2

0

www.infancia.opf.pt

DONATIVO
SE QUISERES AJUDAR OUTRAS CRIANÇAS ENVIA O TEU DONATIVO PARA:
Infância Missionária \ Rua Ilha do Príncipe, 19 \ 1170-182 Lisboa
OU PARA A CONTA: 0033 0000 0002 3521 43405

MÁSCARA 
AFRICANA
O QUE VAIS PRECISAR:
- PRATO BRANCO DE PAPEL 
- PAPEL CREPOM 
- TÊMPERA OU TINTA 
- PINCEL
- COLA BRANCA
- JORNAIS
- TESOURAS
- PALINHA OU FITA

Antes de fazeres a tua máscara, será útil aprender 
mais sobre máscaras africanas e o seu significado 
cultural. Podes pedir ajuda aos pais, ver num livro ou 
outra fonte. Isso dar-te-á idéias sobre como projetar 
a tua própria máscara. 

PASSO 1
Desenha e corta um par de orifícios para os olhos.

PASSO 3 
Faz o nariz e a boca. Corta algumas tiras de jornal. 
Torce e forma-os em forma de boca e nariz. Cola-os no 
prato.

PASSO 3
Pinta sua máscara com uma cor de base, geralmente 
marrom, preto ou branco. Usa uma tinta à base de 
água, como têmpera ou tinta para cartaz. Deixa a tinta 
secar completamente.

PASSO 4
Pinta pontos, linhas e padrões de acordo com a 
máscara tribal africana que tens em mente. Podes 
optar por uma única cor, como o branco, ou deixar a 
máscara tão colorida quanto desejares.

PASSO 5
Algumas máscaras tribais africanas têm cabelo. Usa 
tiras coloridas de papel crepom na nossa. Além do 
papel crepom, também podes colar ráfia, fios ou penas.

Por último cola a palinha na base ou fixa uma fita nos 
lados duma ponta para outra.  
Já podes usar a máscara!

 

A pandemia do novo coronavírus obriga-nos todos à utilização da máscara. 
Acreditamos que não deve ser uma tarefa que te traz alegria.

Queremos mostrar-te passo a passo como podes fazer uma máscara em casa 
com recurso a coisas que provavelmente tens à mão. Aqui vem a nossa vinda 
da África!

Esta simples proposta certamente vai trazer-te felicidade e o que é mais 
importante permitirá pensar nos irmãs que vivem e lidam com o vírus nos 
outros continentes.  

 

MÁSCARAS 
DE ALEGRIA
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Este isolamento não devia 
tirar-nos o bom humor e a 
boa disposição dos que não 

podem sair à rua. 

Muitas crianças ao redor 
do mundo ainda estão em 

isolamento com suas famílias, 
sem poder ir à escola, nem 

fazer atividades fora de casa 
por causa da pandemia.

 Pensa na forma divertida e 
criativa de passar o tempo, 
nesta altura de crise do 

coronavírus.
 

Desenha-a e partilha-a 
com os outros!
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