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Como criar uma
pasta de arquivo
de raíz
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• Guache acrílico Giotto 
nas cores amarelo, 
vermelho, verde e azul 
• Cartolina Canson Iris de 
50x65 de cor banca
• 5 cartolinas Canson Iris 
A3 de cores variadas 
• 2 cartolinas Canson Iris 
A4 de cor amarela e 1 de 
cor branca
• Marcadores Giotto Turbo 
Color 
• Lápis de cor Giotto 
Colors 3.0 
• Marcadores Giotto Decor 
Materials 

• Marcadores Giotto Decor 
Metallic 
• Cola em batom Giotto 
Stick
• Lápis de grafite Giotto 
Matita 
• Tesoura
• Régua
• Bandeja grande
• Espuma de barbear
• Elástico
• Pau de churrascoTEMPO 45 MINUTOS

1 Numa bandeja grande coloca 
espuma de barbear e alisa com 

os dedos. Deita gotas de guache 
acrílico de cores diferentes e com 
um palito de churrasco mistura 
ligeiramente fazendo círculos ou 
linhas na vertical. 

4Faz 5 separadores com as 
cartolinas A3. No centro de cada 

uma, cria uma lombada com as 
seguintes espessuras: 1cm, 1,5cms, 
2cms, 2,5cms e 3cms. Cola uma 
dentro da outra e cola os separadores 
dentro da pasta de arquivo. 

5 6 Cola em cada 
separador um pequeno rectângulo 

de cartolina. Faz dois furos na 
contracapa e coloca um elástico. Com os 
marcadores Giotto Decor Materials e 
Metallic podes colocar o teu nome na 
capa. 

2 Coloca a cartolina em cima, 
pressiona ligeiramente com os 

dedos e levanta com cuidado a 
cartolina. Agora, retira a espuma 
com uma régua. Decora a cartolina 
por áreas até teres toda a cartolina 
decorada e deixa secar. 

3 Cola dois cartões de 23x32cms e 
um terceiro de 3x32cms. Corta 

os quatro cantos da cartolina, dobra 
e cola as bordas da cartolina pelos 
quatro lados. E, na parte interior, cola 
duas cartolinas A4, uma de cada 
lado. 

Com os marcadores Giotto 
Turbo Color e com os lápis de 

cor Giotto Colors 3.0 decora como 
mais gostares fazendo flores, 
números, letras… Na parte interior das 
capas faz um padrão com linhas na 
horizontal. 

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


