TAREFA 076 – Céu de bandeirinhas
Atraindo todo ano milhares de turistas, uma das principais atrações do ano maranhense são
as festas juninas, elas movimentam a economia do estado, geram lucro e oportunidade de
crescimento a todos os comerciantes da região. Porém, este ano o comércio de São Luís deu um
salto enorme em função de uma novidade promovida pelo governo do estado nordestino –
diversos mosaicos feitos de bandeirinhas enfeitaram as ruas do centro histórico da cidade –
trabalho artístico que movimentou centenas de pessoas por dia para deslumbrar e fotografar as
ruas da capital do Maranhão.
Pensando nesse conceito festivo, vamos trazer esta prática nordestina para homenagear
no mesmo estilo a Schmierfest de Presidente Lucena 2019, com a base de todo sabor dessa festa,
frutas!!
Equipes, com suas pesquisas e baseando-se nas imagens abaixo, vocês devem criar um
“céu de bandeirinhas”, seguindo as instruções a seguir para validação da tarefa.

Para homenagear a festa da cidade queremos que vocês retratem UMA das três frutas a
seguir, que vocês receberam de acordo com o sorteio realizado pelo nosso Instagram.

Solicitamos que existam bandeirinhas pertencentes a imagem em no mínimo SETENTA
“varais”;
Os “varais” para prender as bandeirinhas devem estar amarrados a uma altura de no
mínimo 2,50 metros;
Os “varais” devem ter uma largura mínima de uma ponta a outra de 4 metros;
Pode ser feita uma estrutura para realização da tarefa, ou utilizar-se do próprio QG, caso
ele proporcione o solicitado;
As bandeirinhas podem ser feitas do material que acharem necessário, respeitando as cores
da fruta escolhida;
As bandeirinhas não têm medida específica, mas devem ser de tamanho normal,
semelhante as que toda equipe já fez em alguma festa de São João que promoveu, seguindo o
intuito da tarefa;
A imagem retratada em seu “céu” deve ser semelhante a imagem disponibilizada;
Uma das medidas da fruta deve ser aproximadamente 2,5 metros, ficando a critério da
equipe decidir por largura ou comprimento, desde que fique proporcional e entendível de acordo
com o solicitado;

Boa sorte a todas as equipes! Tupã.
Instruções: confeccionem conforme solicitado;
Entrega: na visita aos QG’s;
Local: QG das equipes;
Pontuação: 400 pontos.

