
CADA PROJECTO ROOTS & 
SHOOTS É UM PASSO PARA UM 
FUTURO NO QUAL OS HUMANOS 
PODEM VIVER EM PAZ, DUMA 
FORMA SUSTENTÁVEL 
AMBIENTALMENTE. 

Jane Goodall 




 Pomba gigante da Paz 

As pombas gigantes são a forma favorita de Jane Goodall para celebrar o Dia Internacional da 
Paz, a 21 de Setembro.


Por favor, leia com atenção todas as instruções antes de começar. 

Materiais necessários para uma pomba: 
• 4 lençóis usados (casal ou solteiro) para fazer o corpo e as asas da pomba. Se quiser cobrir 
a cabeça com uma camada dupla de tecido, precisará dum quinto lençol. (Se não tiver lençóis 
velhos, tente pedir a hotéis, hospitais ou lavandarias, que poderão fazer uma doação).

• 2 câmaras de ar de bicicleta velhas (a parte de borracha dentro do pneu da bicicleta), para 
serem cortadas em tiras e usadas para atar a pomba. (Uma loja de bicicletas que mude pneus 
terá velhas câmaras de ar. Avise-os, caso necessário, para guardarem duas para si antes de 
deitarem fora).

• Tela de arame (91cm x 1,83 m) para fazer a cabeça e o corpo da pomba. (Se não encontrar 
alguém que tenha alguma tela extra para lhe dar, pode comprar em lojas de ferragens. 
Averigue se vendem ao metro, que será mais barato do que comprar o rolo todo).

• Tinta acrílica ou de latex para pintar os olhos e bico da pomba. Serão necessários cerca de 
240 mL de tinta. (Contacte uma loja a saber se terão alguma que poderão doar. Se não, lojas 
de materiais artísticos terão).

• 3 postes de aproximadamente 3 metros, como antigas varas de vassoura/esfregonas ou 
postes de tendas. (Se não tiver nenhum destes, poderá comprar postes de bambu ou 
alumínio em lojas de ferragens/jardim).

• 1 cavilha de 46 cm, de madeira ou bambu, com 2,5 — 5 cm de diâmetro.




Ferramentas necessárias: 
• Alicate

• Tesoura pra tecido

• Fita métrica

• Pincel de tamanho médio

• Fita-cola

• Alicate de bico fino (opcional)

• Alfinetes

• Máquina de costura (para coser os lençóis, de maneira a fazer as asas, corpo e cabeça. Se 
não tiver, poderá também usar uma agulha de coser grosa e um fio forte, ou um agrafador)
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Cortar a tela de arame em 2 peças: uma com 30 cm x 91 cm e outra com 1,50 m x 91 cm.


2 



Com o pedaço maior de arame, forme um cilindro com cerca de 45 cm de diâmetro. Use o 
alicate de ponta fina (ou os dedos) para prender as camadas que se sobrepõem, torcendo os 
arames entre si.
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Adicione uma viga transversal para estabilizar o que será a cabeça da pomba . Para o fazer, 
corte as câmara de ar em tiras de aproximadamente 2,5 cm. Ate ou cole as tiras a cada um dos 
lados da cavilha de madeira (como na figura). Insira a cavilha no tubo de arame e prenda cada 
ponta ao arame, usando as tiras de borracha das câmaras de ar.


4 



Numa das pontas, corte o cilindro às 12, 3, 6 e 9 horas (como mostrado no esquema). As 
incisões devem ter cerca de 30 cm.
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Dobre o arame como o perfil mostra e prenda, dobrando as pontas do arame cortado através 
do arame sobreposto.
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Dividir o arame de 91cmx30cm, cortando uma parte com 45 cm x 30 cm e faça um cone com 
isso. Prenda este cone à forma da cabeça (como bico), usando um alicate de pontas finas, 
acondicionando o excesso de arame dentro da cabeça da pomba.
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Corte os quatro lençóis com as dimensões do esquema.

Distribua os três lençóis como na imagem, para formar o corpo e as asas da pomba.

Corte o quarto lençol ao meio (pela largura, não pelo comprimento) para fazer dois pedaços 

iguais. Use uma das metades a fazer de cauda. Deixe a outra metade de lado, para cobrir a 
cabeça da pomba.


Cosa ou agrafe, como indicado.
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Desenhe o corpo da pomba nos lençóis, como na imagem. Corte o lado esquerdo do corpo. 
Dobre ao meio e use o lado esquerdo cortado como guia para cortar o lado direito. Assim, os 
dois lados ficarão iguais.
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Cubra a cabeça da pomba com os lençóis:

• Posicione a cabeça de arame com o bico para cima

• Use a segunda metade do lençol (que guardou no passo 7). Num dos seus comprimentos, 
marque o centro. Use o ponto marcado na ponta do bico.

• Envolva o lençol à volta da cabeça de arame. Comece no topo do bico, use os alfinetes para 
manter o lençol no lugar, puxando-o e aconchegando-o. Deve haver tecido extra quando 
chegar à base da cabeça. não corte: será usado para tapar o “pescoço” da pomba.

• Usar um lápis, desenhar uma linha leve ao longo do trajecto dos alfinetes.

• Retire o tecido da cabeça de arame. Corte o excesso de material (não o da base), deixando 
uma margem de 2,5cm da linha feita a lápis. Cosa ou agrafe ao longo da linha. É preferível 
estar ligeiramente mais largo, do que demasiado apertado.
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Para terminar a cabeça: 

• Esticar bem a costura final e coser ou agrafar.

• Vire o tecido do avesso, para as costuras ficarem na parte de dentro.

• Repita os mesmo passos para fazer uma segunda camada de tecido para a cabeça. Isto 
previne que o arame apareça através dos lençóis (opcional).

• Pinte o olho de preto, deixando um destaque a branco.

• Pinte o bico de amarelo.

• Adicione um ramo de Oliveira com folhas e perfure o bico da pomba.

• Corte uma ranhura nos lençóis e no arame para o poste de apoio, que irá inserir 
directamente por baixo do suporte cruzado.

• A parte de lençol extra, que está junto à zona do pescoço, poderá ser cortada em forma de 
penas ou com a sua borda em serrilha.
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Ligue o corpo à base do pescoço, agrafando ou cosendo, como na imagem.

O tecido extra do pescoço ficará na zona do corpo da pomba.
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Prenda o poste que irá segurar a cabeça da pomba.

—Prenda ou cole uma tira de borracha ao fim de um dos postes.

— Insira o poste através da ranhura feita na base da cabeça da pomba.

— Usando uma tira de borracha, prenda o topo do poste ao arame no topo da cabeça da 

pomba, por dentro.

— Para melhor estabilizar a cabeça da pomba, use outra tira para prender o poste à vida 

transversal, como na imagem.
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Prenda postes mais compridos às pontas das asas com tiras de borrachas ou elástico.


Como voar a pomba da Paz 

Pôr as asas mais altas que a cabeça, de forma a criar a pose tradicional da pomba da paz.

Mantenha as asas completamente esticadas, desde a cabeça, de forma a manter a abertura 

total. Se o vento estiver a soprar vindo de trás, ou rodopiante, é melhor usar uma quarta ou 
quinta pessoa para segurar a cauda.


Partilhe connosco directamente ou publique fotografias da sua pomba gigante nas redes 
sociais, usando #RootsandShoots e #PeaceDay


