
Tutoriais

Calendário
escolar de parede

NÍVEL

IDADE

MATERIAIS

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

MUITO FÁCIL | FÁCIL | MÉDIO | DIFÍCIL | AVANÇADO

• Mini pack de cartolinas 
Canson Iris A4+

• Folhas brancas de 
guaches e aguarelas 
Canson Basik A4+ 

• Cartolinas Canson Iris A4 
brancas de 120 g

• Caixa de lápis de cores 
Giotto Stilnovo e 
marcadores Giotto Turbo 
Color 90 Intense Colors

• Cola em batom Giotto 
Stick 

• Lápis de grafite Giotto 
Matita 

• Borracha Giotto Happy 
Gomma 

• Cordel ou cordão 

• Alicate de 1 furo

• Tesoura

• Régua
TEMPO 120 MINUTOS

1 Faz 16 furos na horizontal a uma 
distância de 2 cm entre eles em 

todas as folhas. Passa um cordel, 
formando uma espiral, para fixar as 
páginas. Faz furo a 1 cm da margem 
inferior em todas as folhas, menos na 
última. 

4Na página inferior desenha o 
mês com todos os seus dias. 

Corta retângulos de papel de 4x3 cm 
e a esquina superior esquerda destes. 
Pinta-os com suavidade e cola-os 
sobre a cartolina, separados entre si 
uns 2 ou 3 mm.

5

2 Faz primeiro um esboço com o 
lápis. Podes colocar um título, o 

ano escolar, o nome e a turma. 
Preenche o espaço em branco com 
algum desenho. Contorna o 
desenho com os marcadores e pinta 
como mais gostares. 

3Na página superior coloca o 
nome do mês centrado numa 

caixa, desenha uma folha de um 
caderno e alguns desenhos. 
Contorna com os marcadores, apaga 
as marcas de grafite e acaba de 
pintar com os lápis de cor. 

Com o marcador preto 
escreve os dias da semana e 

o número de cada dia do mês. 
Escreve a palavra ‘notes’ com um 
lápis de cor, contorna com o 
marcador e faz um par de linhas à 
largura da folha. 

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

6Acaba de decorar 
a página e, uma vez finalizado todos 

os meses, terás pronto este bonito 
calendário de parede personalizado para 
o ano escolar. Animas-te a fazer o teu? 


