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I BOLETIM FEIRA DE AVENTUREIROS ASuR 2013 
 
DATA: 13 DE OUTUBRO 
LOCAL: NAS COORDENAÇÕES 

INSCRIÇÃO: DE ACORDO COM A REALIDADE DE CADA COORDENAÇÃO 
 
PROPÓSITO DA FEIRA DE AVENTUREIROS 
Apresentar para os Aventureiros, a diversidade de habilidades que eles podem desenvolver, e que no 
futuro poderão auxiliá-los na vida profissional. A intensão é criar o gosto por alguma dessas atividades. 
Obviamente, nem todos se identificarão com todas as atividades e não desenvolverão habilidade nesses 
sentidos para o futuro, mas terão acesso à criatividade dos Artesanatos. A exposição para apreciação do 
público é indispensável, e será o principal critério de pontuação da Feira. 

 
SOBRE A FEIRA 
 A apresentação dos materiais deverá ser feita em alguma quadra. 
 Os balcões, gazebos, prateleiras, mesas, cadeiras ou qualquer artigo necessário para a montagem e 

demonstração dos produtos elaborados pelos Aventureiros deverão ser providenciados por cada Clube.  
 A venda dos produtos será uma consequência natural, mas o objetivo da Feira não é para fins 

lucrativos, pois os Aventureiros não estarão produzindo material para comercio, e sim para estimulo, 
aprendizado, desenvolvimento e apresentação.  

 Os Clubes não serão avaliados pela quantidade de vendas. Portanto, se algum Clube optar por não 
vender, esse Clube não será prejudicado com pontuação.  

 No caso de venderem algum produto, os valores não poderão ser repassados para os Aventureiros, 
pois não será uma atividade remunerada nem profissional. Os valores arrecadados deverão ficar para o 
Clube e ser usado em alguma confraternização até o fim de 2013.  

 Os gastos com materiais para confecção dos artesanatos deverão ser custeados pelos Aventureiros e 

seus pais, e não deverão ser contabilizados para reembolso de despesas como material de confecção. 
Sugerimos a recolta para patrocínio de materiais, evitando gastos elevados. 

 
CASA MAQUETE 
 01 Casa por Clube 
 Feita pelos Aventureiros com orientação dos pais, ou de algum especialista. 
 Medidas: máximo de 1 metro de altura, largura e comprimento, mínimo de 50 cm de altura, largura e 

comprimento. Deverá estar dentro das medidas. 
 Deverá ser feita de Alvearia:  
 Tijolos, Reboco, Pintura, Colunas, Vigas, Arquitetura, Jardim, Carro, Ambiente Interno, e enfim, todos 

os requintes necessários para uma boa casa. Obs.: Se optarem por uma casa no estilo rustico, onde os 
tijolinhos aparecem, não iremos cobrar reboco ou pintura, mas precisaremos ver alguma parte da casa 
(muro, espaço interno) rebocada e pintada. Usem a criatividade. 

 O Telhado precisa ser de isopor, para ser retirado e possibilitar uma visão do interior da casa por cima. 
 Deverá ser apresentado para a Igreja, antes mesmo de viajar para a Feira, e a foto dessa 

apresentação, deverá estar junto com as demais fotos do processo de construção. 
 Todo o processo de construção deverá ser fotografado e exposto junto com a Maquete no dia da Feira. 

Precisaremos ver nas fotos, os Aventureiros fazendo as atividades. 
 Cuidado com o Transporte, para não danificar a casa na viagem. 
Obs.: O Pr. Fábio participou do mesmo um projeto quando tinha 08 anos de idade. Portanto, todos os 
Aventureiros conseguirão participar. 
 

CHAVEIROS 
 Feita pelos Aventureiros com orientação dos pais, ou de algum especialista.  
 Devem possuir formas variadas de acordo com a criatividade de cada Clube. 
 Confecção em três tipos de materiais diferentes. Sugerimos alguns itens: Acrílico, Missangas, Plástico, 

Produtos Recicláveis, Tecido, “Courino”, e outros mais. Não sugerimos o Couro de Animais, para 
conscientizar a questão de matar animais.  

 Pelo menos 01 dos chaveiros precisa ser personalizado com o Clube. 
 Todo o processo de confecção deverá ser fotografado e exposto no dia da Feira. Precisaremos ver nas 

fotos, os Aventureiros fazendo as atividades. 
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SANDALHAS E CHINELOS 
 Feita pelos Aventureiros com orientação dos pais, ou de algum especialista.  
 Dois Tipos de Sandálias: 

01- Fazer decorações como missangas, fitas, flores, bordados em Sandálias e chinelos fabricados. 
Exemplo: Havianas, Dupé, Rider, etc... 

02- Fazer Sandálias e Chinelos estilo Hippie, usando como solados borrancha de pneus, e os restante 
com Material em Courino, Tecidos, e outros mais de acordo com a criatividade de cada um. Não 
sugerimos o Couro de Animais, para conscientizar a questão de matar animais. 

 Todo o processo de confecção deverá ser fotografado e exposto no dia da Feira. Precisaremos ver nas 
fotos, os Aventureiros fazendo as atividades. 

 
PANO DE PRATO 
 Feita pelos Aventureiros com orientação dos pais, ou de algum especialista.  
 Dois Tipos de Panos de Prato: 

01- Com bordados. 
02- Com pinturas. 

 Todo o processo de confecção deverá ser fotografado e exposto no dia da Feira. Precisaremos ver nas 
fotos, os Aventureiros fazendo as atividades. 

 

PINTURA 
 Feita pelos Aventureiros com orientação dos pais, ou de algum especialista.  
 Pinturas feitas pelos Aventureiros com orientação dos pais, ou de algum especialista. 
 Não iremos exigir a exposição de molduras nos quadros. Pode ser apenas a tela pintada. 
 Deve ter no mínimo um quadro com as seguintes pinturas: 

01- Paisagem da natureza. 
02- Algum animal. 
03- Flores ou frutas. 

 Todo o processo de confecção deverá ser fotografado e exposto no dia da Feira. Precisaremos ver nas 
fotos, os Aventureiros fazendo as atividades. 

 
ARTESANATO EM GERAL 
 Além dos itens determinados acima, queremos deixar a liberdade no desenvolvimento das habilidades 

que cada Aventureiro se identifica. 
 Feita pelos Aventureiros junto com seus pais.  
 01 Artigo de Artesanato para cada Aventureiro. 
 Sugestões: Abajour, Porta Caneta, Barquinhos, Animaizinhos de Madeira, Escultura de animais e que 

não seja de Personagens Religiosos, Flores e Plantas artificiais, Luminárias, Bolsas, Mochilas, e muito 
mais que se pode fazer. 

 Todo o processo de confecção deverá ser fotografado e exposto no dia da Feira. Precisaremos ver nas 
fotos, os Aventureiros fazendo as atividades. 

 

CURIOSIDADES SOBRE CIÊNCIAS 
 Feita pelos Aventureiros com orientação dos pais, ou de algum especialista.  
 Apresentar no mínimo 03 curiosidades. 
 Pode ser o mesmo apresentados nas escolas dos Aventureiros, e adaptados para apresentação do 

Clube. 
 Sugestão de Artigos apresentados: Sobre Física, Química, Matemática, Ciências em geral, alguma 

experiência que não envolva risco de vida ou de machucar alguém. 
 Todo o processo de confecção deverá ser fotografado e exposto no dia da Feira. Precisaremos ver nas 

fotos, os Aventureiros fazendo as atividades. 
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PONTUAÇÃO 

A PONTUAÇÃO ADQUIRIDA AQUI SERÁ CREDITADA NO TOPO 
 

CASA MAQUETE 120 

CHAVEIROS – 03 TIPOS DIFERENTES – 30 PONTOS CADA 90 

SANDALHAS E CHINELOS – 02 TIPOS DIFERENTES – 30 PONTOS CADA 60 

PANO DE PRATO – 02 TIPOS DIFERENTES – 30 PONTOS CADA 60 

PINTURA – 03 TIPOS DIFERENTES – 30 PONTOS CADA 90 

ARTESANATO EM GERAL 120 

CURIOSIDADES SOBRE CIÊNCIAS – 03 TIPOS DIFERENTES – 30 PONTOS CADA 90 

  

FOTOS DO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA CASA MAQUETE 10 

FOTOS DO PROCESSO DE PINTURA 10 

FOTOS DO PROCESSO PRODUÇÃO DOS PANOS DE PRATO 10 

FOTOS DO PROCESSO PRODUÇÃO DAS SANDALIAS 10 

FOTOS DO PROCESSO PRODUÇÃO DOS CHAVEIROS 10 

FOTOS DO PROCESSO DE PINTURA 10 

FOTOS DO PROCESSO DE CURIOSIDADES SOBRE CIÊNCIAS 10 

  

DATA DA INSCRIÇÃO – ATÉ 30 DIAS ANTES DA FEIRA 100 

PONTUALIDADE NA ABERTURA DA FEIRA 50 

EXPOSIÇÃO DOS ARTIGOS – ORGANIZADA ADEQUADAMENTE 50 

PARTICIPAÇÃO NO ENCERRAMENTO 50 

DISCIPLINA E COMPORTAMENTO 50 

  

TOTAL 1.000 

 
 
Boletim publicado em: 
www.universodesbravador.com.br 
www.universodesbravador.blog.br 
www.iasdpb.org 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.universodesbravador.com.br/
http://www.universodesbravador.blog.br/
http://www.iasdpb.org/

