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Bandeirolas

NÍVEL

IDADE

MATERIAIS

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

MUITO FÁCIL | FÁCIL | MÉDIO | DIFÍCIL | AVANÇADO

• Cartolinas Canson Iris A4 
de diferentes cores pastel

• Marcadores Giotto Turbo 
Glitter 

• Marcadores Giotto Turbo 
Color 

• Marcadores Giotto Turbo 
Maxi 

• Lápis de cor Giotto 
Colors 3.0 

• Papel de seda Canson 
nas cores azul turquesa e 
lilás
 

• Minipack A4 de papel 
metalizado Canson 

• Cola em batom Giotto 
Stick 

• Lápis de grafite Giotto
Matita 

• Régua

• Tesoura 

• Cordel

TEMPO 30 MINUTOS

1 Faz três bandeirolas 
triangulares 15x21 cm por cada 

cartolina A4. Faz quantos 
triângulos quiseres, em função do 
tamanho da tua flâmula. Depois de 
os cortares, já os podes decorar. 

4Numa outra podes também 
desenhar estrelas de tamanhos 

diferentes com os lápis de cor e 
contorná-las com os marcadores 
Giotto Turbo Color. Podes juntar 
pequenas bolas de papel de seda 
entre as riscas metalizadas. 

5 6 Dobra a parte 
superior de cada bandeirola e 

cola-as com a cola em batom Giotto 
Stick uma ao lado da outra sobre um 
cordel. E assim terá pronta esta 
divertida e colorida flâmula.

2 Com o papel metalizado, corta e 
cola tiras finas numa das 

bandeirolas. Numa outra, desenha 
uma linha descontínua à volta e cola 
corações. Corta também círculos de 
diferentes tamanhos e cortes para 
decorar outras bandeirolas. 

3 Com os marcadores Turbo Maxi, 
faz círculos de cores diferentes e 

com o marcador Turbo Color preto 
desenha uma espiral em cima. Numa 
outra bandeirola, com o marcador 
grosso preto, divide o espaço e pinta 
com os lápis de cor. 

Numa outra bandeirola, 
desenha flores e folhas com os 

marcadores Turbo Glitter e cola nas 
flores círculos de papel metalizado. 
Faz pontos nos espaços que ficaram 
sem decoração com os marcadores 
Giotto Turbo Maxi. 

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


