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Atividade para o Ramo: Pioneiro 

Máscaras da Vida 

 
Informações: 
Duração: Indeterminado 

Local: Descentralizado (cada um na sua casa) 

Participantes: Mínimo 1. Sem limite. 

Atividade Online: (  ) SIM    (X) NÃO 

 

Materiais Necessários:  
1 – Tecido de algodão; 

2 – Elástico para máscara; 

3 – Máquina de costura; 

4 – Linha de costura; 

5 – Agulha de costura; 

6 – Tesoura; 

7 – Alfinetes. 

 

Áreas de Desenvolvimento: 
Essa atividade contribui para aquisição de competências nas seguintes áreas de 

desenvolvimento: Físico. 

Competência: 1 

 

Desenvolvimento da Atividade 
Neste momento de necessidade, que tal confeccionar máscaras e doar para uma 

ONG ou instituição que esteja precisando? 

 

Primeiramente, corte o tecido em pedaços de 20X38 centímetros. 
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Depois, dobre o tecido longitudinalmente. Corte o elástico em duas tiras de 17 cm 

cada e coloque uma dentro do tecido, com uma das pontas saindo pela extremidade 

dobrada, como mostra a imagem. 

 

Em seguida, costure toda essa lateral e, quando chegar a outra ponta, costure a 

outra extremidade do elástico da mesma forma que o primeiro, como mostra a 

imagem.  

 

Depois disso, repita o processo com a outra tira do elástico, costurando ambas as 

extremidades. 
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Costure o lado aberto, mas deixe um pequeno espaço na borda para que o tecido 

possa ser invertido de dentro para fora. Lembre-se de remover qualquer tecido 

danificado ou que esteja sobrando na lateral externa da costura. 

 

Inverta o tecido pela ponta que não foi costurada. 

 

Quando estiver com o tecido invertido, faça algumas dobras de modo a ficar com ele 

no formato de uma máscara cirúrgica, como mostra a imagem. 

 

Então, costure toda a borda da máscara. Lembre-se de tomar cuidado com o canto 

pelo qual a máscara foi invertida. 
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Assim que terminar, terá sua máscara finalizada. Lave-a e faça a próxima. Quando 

tiverem atingindo a meta desejada, doem-nas. 

 

Variações 
Ao invés de confeccionar máscaras para doação, o clã pode optar por fazer 

protetores faciais de garrafa PET, como no exemplo: 

https://www.facebook.com/673030019381664/posts/4563362843681676/?d=n 

Os protetores faciais deverão ser limpos com álcool. 

 

Dicas 

Na hora de costurar as dobras externas, além de usar alfinetes para manter as 

dobras no lugar, recomenda-se que o tecido seja passado usando um ferro de 

passar roupas. Dessa forma o tecido aquece e as marcas das dobras mantém o 

tecido mais estável para quando for ser costurado. 

 

Colaboraram na elaboração dessa ficha 
Patrícia de Albuquerque Sobreira - Assistente Regional de Goiás do Ramo Pioneiro 

Jorge Augusto Siqueira Pinto - Equipe Nacional do Ramo Pioneiro 

https://www.facebook.com/673030019381664/posts/4563362843681676/?d=n

