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• Bandas de gesso DAS
Cartolina Canson Iris A4 
nas cores cinzento 
chumbo, rosa pálido e 
preto 

• Guache acrílico Giotto 
nas scores branco e preto 

• Cola branca Giotto 
Vinilik

• Marcadores Giotto Decor 
Materials

• Maxi pincel Giotto

• Lápis de grafite Giotto 
Matita
• Godé Giotto

• Copo para pincéis com 
água

• Tesoura 

• Régua

• Cartão de Caixa de 
cereais 

• Caixa de ovos

• FitaTEMPO 30 MINUTOS

1 Sobre um cartão desenha um 
semicírculo de uns 25 cm de 

largura, arredonda a parte inferior 
para formar duas bochechas e 
desenha os olhos. Corta e faz três 
cortes na perpendicular de uns 3 cm 
de comprimento na parte superior. 

4No godé mistura guache 
acrílico branco com um pouco 

de preto para criar a cor cinzenta e 
pinta a parte exterior da máscara à 
exceção das bochechas. Pinta-as 
com o guache acrílico branco e 
deixa secar. 

5 6 Cola as orelhas 
sobre o cinzento e coloca-as uma 

de cada lado na parte superior. Fixa 
os bigodes no círculo de cartolina 
preto e cola-o ao focinho. Faz dois 
furos nas laterais e junta-lhe uma fita. 

2 Cola com a cola branca os 
cortes superiores sobrepondo 

o lado do cartão esquerdo sobre o 
direito. Cola também uma 
cavidade de uma caixa de ovos no 
centro inferior, que será o focinho 
do rato. 

3 Corta pedaços de 1,5 cm de 
largura de bandas de gesso 

DAS. Molha as bandas uma por uma 
e cobre a estrutura do cartão tanto 
por dentro como por fora, retirando 
o excesso de água e alisando com a 
ponta dos dedos. Deixa secar. 

Com o marcador preto 
desenha as pestanas e as 

sobrancelhas. Sobre cartolina 
cinzenta desenha duas orelhas e 
sobre a rosa duas orelhas mais 
pequenas e corta-as. Corta três tiras 
rosas de 10 cm e um círculo preto. 

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


