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• Marcadores 
multisuperfície Giotto 
Decor Materials
• Marcadores 
multisuperfície Giotto 
Decor Metallic
• Guache acrílico Giotto 
Decor Acrylic
• Pincel Giotto Serie 500 
Taklon número 4
• Papel crepe Canson de
40 g de cores vermelho 
vivo, laranja zinia, amarelo 
limão, verde primavera, 

azul turquesa, azul 
ultramarinho e violeta 
• Cola em barra Giotto 
Stick de 20 g 
• Tesoura 
• Saco de lixo de cor 
branco de 10 litros 
• Fio de algodão, bobine 
de 50 mt 
• Fita-cola 
• 3 paus de 40 cm
• RéguaTEMPO 45 MINUTOS

1 Faz um corte nos extremos de 
três paus de 40 cms. Une os 

paus pelo centro com o fio e 
passa-o por cada corte até obter 
um octógono. Prende o fio no 
centro com um nó e corta, 
deixando uns 30 cms. 

4Com a estrutura sobre o lado 
oposto do desenho, fixa as 

oito abas com fita-cola. Faz um 
pequeno furo no centro do 
plástico e passa o fio que tinhas 
deixado no centro da estrutura. 

5 6 Prepara várias tiras 
de papel crepe Canson de

1,5x70 cm. Cola as tiras primeiro entre 
elas e depois fixa-as no meio do fio... 
Une o fio da bobine e… Agora já o 
podes fazer voar! 

2 Com um marcador desenha o 
perímetro da estrutura sobre 

um dos lados do saco de lixo de 
10 litros. Desenha oito abas, uma 
por cada lado, em forma 
semicircular de uns 3 cms e corta. 

3Sobre o saco de lixo, desenha 
um arco-íris com um sol e 

umas nuvens, umas borboletas e 
um passarito. Dá cor com os 
guaches acrílicos Giotto Decor e 
faz os detalhes com os marcadores 
Giotto Decor Materials e Metallic.

Prende um fio de 50 cms 
nos extremos de dois paus 

e une-os ao fio central, 
formando uma pirâmide e 
prende outro fio de 50cms aos 
paus opostos, que é onde 
iremos colar a cauda. 

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


