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• Cartão ondulado Canson 
cor branco
• Cartolina Canson Iris A4 
cor azul céu 
• Guache Glitter Giotto cor 
prata 
• Guache escolar Giotto 
cor magenta e amarelo
• Guache acrílico Giotto 
Decor Acrylic cor branco
• Lápis de cor Giotto 
Colors 3.0 
• Marcadores Giotto Decor 
Materials
• Cola em batom Giotto 
Stick

• Cola transparente Giotto 
Gelik
• Cola Branca Giotto 
Vinilik duo 
• Maxi pincel Giotto
• Lápis de grafite Giotto 
Matita
• Godé Giotto
• Tesoura
• Régua
• Prato de cartão
• Colher de plástico

TEMPO 45 MINUTOS

1 Pinta um prato de cartão com o 
guache acrílico branco. Com um 

lápis faz duas linhas convergentes 
desde o centro até os extremos e 
corta. Com o resto do prato desenha 
a cabeça, o corpo, a cauda e corta. 
Cola as asas ao corpo da pomba. 

4Pinta a pomba com os guaches 
escolares Giotto. Cola as peças 

com a cola Giotto Gelik: o bico e as 
asas por debaixo da colher e a cauda 
por cima da colher. Pinta os olhos 
com o marcador negro. 

5 6 Cola uma pomba 
uma na outra com a cola em 

batom Giotto Stick. Pinta a pomba 
com os lápis de cor Giotto Colors 3.0. 
Pinta o outro lado da mesma maneira 
e terás pronta esta bonita pomba. 

2 Com os marcadores 
multisuperfície Giotto Decor 

Materials desenha os olhos, o bico 
e as patinhas. Para dar um toque 
brilhante aplica um pouco de 
guache acrílico glitter de cor prata 
nas asas e na cauda e deixa secar. 

3 Corta dois retângulos de cartão 
ondulado branco: um de 16x8 

cm e outro de 5x6 cm. Dobra ao 
meio e no maior desenha uma asa e 
no outro uma meia cauda e corta. 
Prepara também um pequeno 
triângulo para o bico. 

Prepara um retângulo de 
cartolina de 20x10 cm e dobra 

ao meio. Faz duas linhas paralelas 
de 2,5 cm, separadas por 1,5 cm na 
parte inferior. Por cima desenha 
uma pomba e corta a pomba com 
as duas camadas ao mesmo tempo. 

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


