
  

 

 

Jardim de Infância e Escola Básica nº1 de Arganil 

Desafio UHU 

Escultura de um mocho 

PROJETO DO MOCHO 

 

1ª FASE – Pesquisa e escolha do projeto 

 Pesquisa do mocho galego que predomina na Serra do Açor e na PPSA 

 Desenho individual do mocho para escolha do projeto 

2ª FASE – Escolha dos materiais 

 Rede de arame 

 Ripas de madeira para suporte da estrutura 

 Papel de jornal 

 Rolos de cozinha 

 Papel de cenário 

 Colas UHU 

 Tintas guache 

 Verniz em spray 

 Troncos de madeira 

 Cuvetes da fruta 

 Restos de tecido 

 Molde do mocho com rede de arame 

3ª* FASE – Execução do projeto 

1. Elaboração da estrutura em madeira: Base formada por dois pedaços de tronco 

e corpo com duas ripas 

2. Moldagem da estrutura de madeira com rede de arame e sua fixação 

3. Envolvimento da estrutura com papel de jornal e cola  (Cola UHU COLA UNIVERSAL 

TWIST & GLUE RECARGA) 

4. Acabamento da estrutura com envolvimento em papel de rolo de cozinha e Cola 

UHU COLA UNIVERSAL TWIST & GLUE RECARGA 

5. Recorte das penas a partir de um molde – papel de cenário 

https://www.uhu.pt/pt/produto/cola-universal-twist-glue-recarga/63832
https://www.uhu.pt/pt/produto/cola-universal-twist-glue-recarga/63832
https://www.uhu.pt/pt/produto/cola-universal-twist-glue-recarga/63832


6. Recorte das asas e colagem das mesmas na estrutura 

7. Pintura das penas – castanho, castanho-claro, branco e mesclado utilizando 

tintas de guache 

8. Colagem das penas no mocho e revestimento total do seu corpo utilizando cola 

UHU DE RESINA SINTÉTICA TRANSPARENTE PARA APLICAÇÃO UNIVERSAL. 

9. Elaboração dos olhos e bico a partir de cuvetes de cartão da fruta e tecido 

10. Elaboração das patas com papel de cenário e cola branca UHU 

11. Finalização do trabalho com verniz em spray 

 

COLAS UTILIZADAS NA ELABORAÇÃO DO TRABALHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA DA ESTRUTURA BASE DE MADEIRA E REDE DE ARAME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rede de arame 

Ripas de madeira 

Dois pequenos troncos de carvalho 

 

 

 



 

FASES DA EXECUÇÃO DO MOCHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


