
Tutoriais

Decorações para
a árvore de Natal

NÍVEL

IDADE

MATERIAIS

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

MUITO FÁCIL | FÁCIL | MÉDIO | DIFÍCIL | AVANÇADO

• Cartolina Canson Iris A4 
nas cores verde abeto e 
vermelha
• Cola decorativa Giotto 
Decor Glitter Glue Metallic
• Cola em baton Giotto 
Stick 
• Papel metalizado 
Canson 
• Papel de desenho 
Canson Basik A4 de 130 g 
• Pasta para modelar Das 
Junior de cor vermelha 
• Guache Glitter Giotto 
nas cores vermelha, verde 
e azul 

• Lápis de cores Giotto 3.0
• Marcadores Giotto Turbo 
Glitter
• Maxi pincel Giotto
• Lápis de grafite Giotto
• Matita
• Godé Giotto
• Tesoura
• Régua
• Cordel
• PalitoTEMPO 45 MINUTOS

1 Desenha 6 círculos numa folha 
de papel. Pinta dois de 

vermelho, 2 de azul e dois de verde, 
deixa secar e corta. Marca agora 
mais seis círculos sobre o papel 
metalizado Canson de diferentes 
cores e corta-os também.

4Dobra ao meio cada retângulo 
pela parte mais estreita, depois 

dobra as esquinas superiores e, por 
último, dobra ao meio pela parte mais 
larga. Encaixa as peças uma na outra 
num ângulo de 45 graus para formar 
uma estrela. 

5 6 Cola os extremos 
de cada tira de cartolina 

vermelha entre si e por cima cola as 
tiras de cor verde da mesma maneira. 
Une os dois meios corações entre si, 
com um cordel no meio, para formar 
um coração. 

2Molda duas bolinhas de pasta 
para modelar, faz um furo no 

meio com um palito e passa um 
cordel. Dobra pela metade os 
doze círculos e cola-os entre si um 
por cima do outro. Coloca o 
cordel no meio. 

3 Faz uma grelha com 8 
retângulos de 5x10 cm. Pinta-os 

com os lápis de cor Giotto 3.0 sem 
exercer demasiada pressão e 
desenha em cima vários desenhos 
com os marcadores. Corta os 8 
retângulos. 

Decora uma tira de 
cartolina vermelha de 5x21 cm 

e uma tira verde de 5x30 cm com a 
cola decorativa Giotto Decor Glitter 
glue nas cores ouro e prata. Depois 
da cola seca, corta cada uma delas 
pela metade. 

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


