
Tutoriais

Guirnalda de
Halloween

NÍVEL

IDADE

MATERIAIS

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

MUITO FÁCIL | FÁCIL | MÉDIO | DIFÍCIL | AVANÇADO

• Cartolinas Canson Iris A4 
nas cores branca, preta e 
vermelha tomate 

• Guache escolar Giotto 
verde escuro, laranja, azul 
ciano, preto e branco 

• Marcadores 
Multisuperfície Giotto 
Decor Materials 

• Cola em batom Giotto 
Stick 

• Maxi pincel Giotto 

• Godés Giotto 

• Lápis de grafite Giotto 
Matita 

• Tesoura

• Rolos de cartão

• Cordel

TEMPO 30 MINUTOS

1 Pinta 5 rolos de cores diferentes: 
um laranja, outro vede, um 

terceiro de branco, outro de preto e 
um último bicolor de preto e azul. Na 
cartolina preta desenha um sorriso e 
dois olhos triangulares. Corta e cola 
os motivos no rolo laranja.

4Dobra para dentro a parte 
superior e inferior do rolo preto. 

Desenha na cartolina preta umas asas 
e dois círculos e na cartolina branca 
outros dois círculos e corta-os. Cola 
as peças e desenha um sorriso com 
umas presas com o marcador branco.

5 6 Podes fazer 
quantos rolos quiseres em função 

do comprimento da tua guirlanda. Faz 
dois furos nas laterais e passa um 
cordel por todos e já terás terminado 
esta bonita guirlanda para o Halloween.

2Desenha na cartolina preta uma 
tira com picos e dois círculos e 

na cartolina branca outros dois 
círculos maiores e corta-os. Cola no 
rolo verde o cabelo e os olhos e, 
com o marcador preto, desenha um 
sorriso e uma cicatriz.

3 Em seguida, desenha na 
cartolina preta uma boca 

alongada e dois olhos ovais e 
corta-os. Cola os motivos com a cola 
em batom Giotto Stick no rolo 
branco e já terás pronto um 
fantasma.   

Desenha na cartolina 
vermelha um trapézio e outro 

maior na cartolina preta e corta-os. 
Fixa as peças no rolo bicolor. Com o 
marcador preto faz um sorriso com 
duas presas e dois olhos e com o 
vermelho uma gota de sangue.

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


