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• Guache acrílico Giotto 
nas cores branco, amarelo, 
vermelho, magenta, verde, 
azul ciano e preto

• Telas Simply de Daler 
Rowney de 20x50 cm

• Maxi pincel Giotto

• Godés Giotto

• Película transparente

• Tesoura

• Fita de pintor 

• Pedaço de cartão

• Saco de plástico

• Água

TEMPO 30 MINUTOS

1 Coloca guache acrílico verde, 
vermelho e amarelo em godés 

diferentes, misturados com um pouco de 
água. Com o maxi pincel deixar cair uns 
pontinhos sobre a tela. Coloca guache 
preto num saquinho, faz um pequeno 
furo no saco e desenha uma linha fina. 

4Coloca um pedaço de película 
em cima, pressiona com as 

pontas dos dedos e retira-o com 
cuidado, levantando primeiro o lado 
superior do plástico e depois o 
inferior. Deixa secar e já terás pronto 
este segundo quadro. 

5 6 Posiciona o quadro 
centrado sobre o desenho e 

pressiona ligeiramente sobre a tela por 
dentro para que o guache fique bem 
distribuído. Levanta com cuidado e 
uma vez seco, terás este terceiro 
quadro pronto para pendurar. 

2 Faz três círculos com as cores 
vermelha, branca e vermelha. No 

centro coloca um pouco de verde. Junta 
preto no centro e em ambos os lados 
exteriores. Coloca um pedaço de película 
transparente sobre a flor, pressiona com 
os dedos e levanta-o esquina a esquina. 

3 Coloca guache branco na tela, 
depois magenta e espalha com 

um pequeno cartão. Desenha duas 
flores com o guache acrílico azul e 
branco e junta amarelo nas pétalas e 
rosa no centro. Junta verde e branco 
entre as flores e dos lados. 

Mistura o guache azul com o 
branco, pinta a superfície e deixa 

secar. Entretanto, fixa um pedaço de 
película sobre a superfície de trabalho 
e aplica guache branco em forma de 
pontos e em cima junta uma gota de 
guache acrílico amarelo ou verde. 

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


