
Tutoriais

3 ideias para
reciclar caricas

NÍVEL

IDADE

MATERIAIS

0-3 | 4-6 | 7-12 | +12 

MUITO FÁCIL | FÁCIL | MÉDIO | DIFÍCIL | AVANÇADO  

• Pasta para modelar DAS 
Junior

• Guaches Acrílico Giotto 
Decor Acrylic

• Cola glitter Giotto Decor

• Cola universal Giotto Gelik

• Pincel da série 400 Taklon 
nº2

• Marcadores Giotto Decor 
Materials e Metallic

• Verniz Giotto

• Tesoura

• Caricas metálicas de 
garrafas e anéis de latas

• Alicate e sovela

• Aros de metal e fecho para 
porta-chaves

• Fita ou cordel de cores

• Mola pequena de madeira

• Lima e água

• Cinta o cordel de colores

• Godés Giotto

TEMPO 45 MINUTOS

1 Para fazer um porta-chaves, 
no lado liso das caricas, com 

os marcadores multisuperfícies, 
desenha linhas curvas e pinta os 
espaços criados. Aplica uma 
camada de verniz. 

4Prepara alguns anéis de latas 
limando as pontas que 

sobressaem. Com um cordel ou 
fita colorida, entrelaça os anéis 
pelos buracos. Cola a carica à 
base da pulseira. 

5
6Aplica uma 

camada de verniz e cola uma 
mola pequena na parte interior da 
carica. E já estão prontos estes 
três acessórios originais feitos 
com material reciclado.

2Faz dois buracos nas caricas 
com a ajuda de um adulto e 

une-as com aros metálicos. 
Pendura um pequeño cordel 
colorido por baixo e a argola por 
cima.

3Para a pulseira, amassa um 
pouco de pasta para modelar 

e preenche o interior de uma 
carica. Desenha a silhueta de uma 
borboleta com guache acrílico e 
decora com a cola glitter.

Para o pin, pinta a 
superfície de uma carica 

com o guache acrílico preto. 
Faz dois olhitos brancos e 
desenha umas asas vermelhas. 
Sobre as asas pinta pontos negros. 

Entra em www.fila-art.pt e descobre um mundo de
tutoriais criativos ideais para fazer em turma! 


