
Tutoriais

Como criar 
enfeites de natal com
garrafas de plástico

NÍVEL

IDADE

MATERIAIS

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

MUITO FÁCIL | FÁCIL | MÉDIO | DIFÍCIL | AVANÇADO

• Guache acrílico Giotto 
de cor ouro

• Guache Glitter Giotto de 
cor ouro 

• Guache Glitter Giotto de 
cor prata 

• Cartolina Canson Iris A4 
de cor verde amazonas e 
vermelho 

• Bandas de gesso Das 

• Cola decorativa Giotto 
Decor Glitter Glue metallic

• Maxi pincel Giotto 

• Godés Giotto 

• Cola branca Giotto 
Vinilik 

• Tesoura 

• Cordel

• 2 garrafas de plástico

• 2 tampas de plástico

• Lápis

• Régua
TEMPO 30 MINUTOS

1 Com a ajuda de um adulto, 
corta a parte superior de uma 

garrafa de plástico. Corta tiras de 
gesso DAS, molha-as em água e 
coloca-as com cuidado na borda da 
garrafa, alisando com a ponta dos 
dedos. Deixa secar.

4Desenha na cartolina de verde 
umas grandes folhas com uma 

forma espinhosa e corta-as. Corta 
também três tiras cartolina de cor 
vermelha com 20cms de 
comprimento e com cerca de 1, 1,5 e 
2cms de largura para fazer as flores.

5

2Agora pinta a superfície com o 
guache acrílico Giotto de cor 

ouro e deixa secar. Pinta uma 
segunda camada se achares 
necessário. Quando a pintura estiver 
seca passa uma camada de guache 
Glitter Giotto de cor ouro. 

3 Com a cola decorativa Giotto 
Decor Glitter Glue Metallic 

decora como mais gostares. Nós 
desenhamos uma linha ondulada 
na borda de cor verde e uns 
pequenos pontinhos de cor 
vermelha.

Enrola cada tira e fixa-as 
com um pouco de cola 

branca Giotto Vinilik. Pinta as 
folhas com Guache Glitter Giotto 
de cor prata e uma vez seca cola 
as flores sobre a folha.

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

6 Faz um furo na 
tampa, passa o cordel por aqui e o 

outro extremo passa-o por dentro da 
garrafa e fixa-o ao gargalo. Se fizeste 
outro sino une os cordéis. Fixa as folhas 
na parte superior com a cola branca.  


