
Tutoriais

Casa de bonecas

NÍVEL

IDADE

MATERIAS

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

MUITO FÁCIL | FÁCIL | MÉDIO| DIFÍCIL | AVANÇADO

• Guache escolar nas 
cores branco, amarelo, 
verde cinábrio, azul 
turquesa, rosa, laranja e 
vermelho vermelhão   

• Cartolinas Canson Iris A4 
de cores variadas 

• Papel Metalizado Canson 

• Marcadores Giotto Decor 
Materials 

• Marcadores Giotto Decor 
Metallic 

• Cola branca Giotto 
Vinilik Duo

• Maxi pincel Giotto

• Godés Giotto  

• Lápis de grafite Giotto 
Matita 

• Tesoura

• Régua

• Fita de pintor

• 2 caixas de cartãoTEMPO 120 MINUTOS

1 Faz a estrutura com duas caixas 
de cartão de 22x30x18cms. 

Fecha uma delas pelos lados, corta-a 
ao meio e une-as por uma lateral. 
Utiliza as abas excedentes para 
dividir alguns dos espaços. Com a 
outra caixa faz o telhado.  

4Com as cartolinas faz 4 janelas 
cortando 4 rectângulos de 

cartolina preta com 7x5cms e 16 
rectângulos com 3x2cms de cor azul. 
Cola 4 rectângulos azuis sobre cada 
um dos pretos e junta umas cortinas. 
Cola-as nas paredes das divisões. 

5 6 Com os 
marcadores Giotto Decor pinta 

alguns objetos na estante, nos tapetes, 
nas agulhas do relógio e nos quadros. 
Desenha e corta alguns elementos 
como uma banheira, camas, uma mesa, 
um candeeiro e um armário.

2 Pinta os espaços e a parte 
exterior com os guaches 

escolares Giotto de cores diferentes. 
Corta tiras finas de 0,5cms de largura 
de cartolina castanha e vermelha e 
cola-as às bordas das paredes com a 
cola branca Giotto Vinilik duo. 

3 Com os marcadores Giotto 
Decor Materials e Metallic decora 

as divisões da casa. Podes fazer o 
chão da cozinha com quadrados 
para simular a tijoleira e decorar 
algumas paredes dos quartos ou 
simular tijolos no sótão. 

Com tiras de 0,5cms faz 
estantes e faz um espelho 

para a casa-de-banho. No sótão 
coloca um relógio e cria alguns 
quadros com cartolinas de cores 
diferentes. Faz também alguns 
tapetes. 

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


