
SUPRIMENTOS PARA CAMPISTAS SEM CAIXA:

PROJETO ARIZONA

PROJETO MONTE PÔR-DO-SOL

Leia atentamente esta lista de verificação. Ela mostra tudo o 
que você precisa para participar dos projetos SWHC 2021.

 

Tamanho ReduzidoModelo em PDF Tamanho Original 
Plástico ou Cartolina 

Monte Pôr-Do-Sol “Base”  
Modelo em PDF Tamanho Original Tamanho Reduzido
Madeira, Espuma ou Cartolina: 1 pedaço de 43 x 23 cm
(faça o traçado do modelo no material)

Monte Pôr-Do-Sol “Mountain Outlines” 

1 pedaço de 51 x 20 cm
1 pedaço de 43 x 18 cm
(faça o traçado do modelo no material e corte)

Tamanho Reduzido

MODELO DO MONTE PÔR-DO-SOL

FERRAMENTAS

Monte Pôr-Do-Sol “Perfil do Rosto do Irmão Branham” 
Modelo em PDF Tamanho Original Tamanho Reduzido
Madeira, Espuma ou Papelão grosso 1 pedaço de 23 x 3 cm
(faça o traçado do modelo no material e corte)

Monte Pôr-Do-Sol “Cenário” 
Modelo em PDF Tamanho Original 
Cartolina Branca
(imprima o modelo na cartolina e corte)

MONTE

CENÁRIO

ANTES DO ACAMPAMENTO

 Imprimir e ler o tutorial do Projeto Arizona

 
"Mapa do Arizona" em PDF. Há uma versão para imprimir e colorir ou imprimir e recortar (imprimir em uma 
cartolina e recortar, ou imprimir e cortar o molde do Arizona em madeira)

"Peças de Madeira do Mapa do Arizona" PDF (imprimir em cartolina para recortar e colar no molde)

Tinta Acrílica, lápis de cor, ou marcadores (variedade de cores, incluir ouro, prata e branco/pérola)

Cola Branca (Líquida ou cola bastão.)

Tesouras

Camiseta para pintar (uma de sua preferência)

Forração plástica para mesa

Lenços Umedecidos

Pistola de cola quente

Bastões de cola quente (3-5)

Tesoura

Cola em Spray (pequena quantidade)

Fita crepe

Pincéis planos: pequeno, médio, grande

Lenços umedecidos

Tigela grande (para fazer papel machê)

Balde de água

Camiseta para pintar (uma de sua preferência)

Estilete

Palitos de dente (3-5)

Forração plástica para mesa

Imprimir e ler o Tutorial do Projeto Monte Pôr-do-Sol

Imprimir Fotos de Referência do Monte Pôr-do-Sol

Imprimir a folha para colorir do Monte Pôr-do-Sol e fazer a pré-mistura.

Preparar um espaço designado para o projeto Monte 
Pôr-do-Sol. Trata-se de um projeto de 3 partes e 2 dias de duração.

Papel Pardo: 48 cm x 88 cm cortado em 5 tiras iguais para
encher a montanha.
Papel alumínio: 2 folhas com fita crepe aplicada: Uma de 
30 cm x 30 cm (aplicar fita crepe para cobrir um lado). 
Uma de 45 cm x 30 cm (aplicar fita crepe para cobrir um lado).

Atadura para engessamento: 447 cm x 15 cm cortado em tiras. 

Tinta Acrílica: Preto, Cinza Neutro, Branco, Verde, Azul Claro, 

Dez tiras de 30 cm x 15 cm, sete tiras de 20 cm x 15 cm.

Siena Queimado, Titânio e Siena Natural.

Moitas (cerca de 30 moitas de grama. Utilizamos 3 estilos 
diferentes para variar) 
opções para as moitas
Miniaturas: moitas de inverno e moitas da montanha: 
Solo miniatura: feno bege do deserto e amarelo-marrom.
Miniaturas maiores: grama queimada, detritos queimados, deserto
Cacto: Grande e pequeno

Arbusto verde (Yucca)

Areia vermelha decorativa: 14 g por projeto

Areia Mágica: 42 g por projeto

Pedras minúsculas: 3 g por projeto (dentro do local da fogueira)

 
fogueira (de 0.6 cm a 1.3 cm de diâmetro. Serão pintadas.)

Pedras Grandes: 1 por projeto (aprox. 7.5 cm x 7.5 cm)

Pedras Brancas: 7 pedras pequenas para formar borda da


