
 Missão X: Treina Como um Astronauta

MONTAGEM DA TRIPULAÇÃO 

Material de apoio para montagem do projecto/preparação do puzzle 

Preparação do puzzle: 

Monte um puzzle de, pelo menos, 25 peças numa folha de cartolina. 

Depois de montado, coloque outra folha de cartolina por cima do puzzle. 

Coloque uma mão em cada folha de cartolina. Vire o puzzle montado ao contrário. A 
cartolina superior está agora por baixo da cartolina inferior. 

Retire a cartolina que está agora por cima. Deve conseguir ver a parte de trás do 
puzzle. 

Com um marcador permanente, marque as peças do anel externo do puzzle com a letra 
“A”.  

Em seguida, marque cada peça do puzzle no anel interno seguinte com a letra “B”.  

Continue a marcar cada anel de peças do puzzle com as letras seguintes do alfabeto 
até terminarem todas as peças. Durante a actividade, certifique-se de que os membros 
da tripulação montam o puzzle com a face virada para cima e não as letras. 

Repita os passos acima para todos os puzzles. 

Desmonte os puzzles, colocando cada puzzle na respectiva embalagem. 

Preparação do jogo: 

Determine uma zona de partida, ou base, e uma área de montagem para cada 
tripulação.  

A distância entre a base e a área de montagem deve ser de, pelo menos, três 
metros e deve ser a mesma para todas as tripulações.  

As áreas de montagem deve ser superfícies planas e limpas para a construção do 
puzzle. 

Divida os alunos em duas equipas com dois alunos por tripulação.  

Cada equipa deve escolher um nome para a tripulação relacionado com o espaço. 

Todos os membros da tripulação deverão usar dois pares de luvas enquanto conduzem 
a missão. O primeiro par de luvas deve ficar justo nas mãos. O segundo par de luvas 
deve ser grosso, como as luvas de trabalho ou de esqui.  

Distribua uma embalagem com as peças do puzzle a cada tripulação. Peça às 
tripulações que dividam as peças igualmente entre os membros da tripulação, 
cerificando-se de que todas as peças com a mesma letra vão para o mesmo membro da 
tripulação. 

Cada equipa terá um relógio para cronometrar o tempo oficial de construção do puzzle 
desde o início até ao fim.  

Os membros da tripulação podem ter várias peças do puzzle com letras diferentes, mas 
só podem montar uma letra de cada vez. 

Os membros da tripulação não podem ajudar-se uns aos outros na montagem. Devem 
aguardar na base a sua vez de se dirigirem à área de montagem. 
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