
Tutoriais

Calendário para
aniversário

NÍVEL

IDADE

MATERIAIS

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

MUITO FÁCIL | FÁCIL | MÁDIO | DIFÍCIL | AVANÇADO

• Pasta para modelar DAS 
na cor branca
• Cortadores de metal DAS 
de diferentes formas
• Rolo da massa
• Guache acrílico Giotto 
nas cores branco, verde, 
vermelho, azul, amarelo e 
magenta
• Marcadores 
multisuperfície Giotto 
Decor Materials e Giotto 
Decor Metallic

• Cola decorativa Giotto 
Decor Glitter 
• Maxi pincel Giotto
• Cola vinílica Giotto Vinilik
• Lápis de grafite Giotto 
Matita
• Régua
• Godés 
• Água
• Cordel
• Tesoura 
• Cartão de 34x20cm
• Furador de 1 furo

TEMPO 45 MINUTOS

1 Amassa uma porção de pasta 
DAS, estende a massa sobre uma 

superfície lisa e cria uma camada 
uniforme de meio cm de grossura. 
Com os cortadores faz 20 pares de 
diferentes formas e deixa secar. 

4Com a cola decorativa Giotto 
Glitter escreve as palavras 

BIRTHDAYS CALENDAR. Deixa 
secar por 30 minutos. Pendura 
nos furos os 12 fios de uns três 
palmos de cumprimento. 

5
6 E assim ficou bonito e 

prático este calendário para 
anotar os aniversários de quem 
quiseres e que podes pendurar na tua 
casa ou na tua sala de aula. Estás 
animado para fazer o teu?

2 Pinta a superfície de um 
cartão de 34x20cm com o 

guache acrílico de cor branco e 
deixa secar. Na parte inferior faz 12 
furos que vão servir para colocar 
os fios, um para cada mês do ano. 

3Com o marcador preto 
escreve os meses do ano de 

janeiro a dezembro. Desenha 
umas bandeirinhas, uns balões 
em cada lado do cartão, um bolo 
no centro e pinta. 

Com os guaches acrílicos 
pinta uma das faces e lateral 

das formas já secas e cola-as por 
pares com a cola Giotto Vinilik, 
deixando o cordel no meio. 

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


