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com efeitos visuais
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IDADE
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MUITO FÁCIL | FÁCIL | MÉDIO | DIFÍCIL | AVANÇADO

• Lápis de cor Giotto 
Colors 3.0 

• Marcadores Giotto Turbo 
Color

• Marcadores Giotto Turbo 
Dobble

• Pasta para modelar DAS

• Bandas de Gesso DAS

• Cola branca Giotto 
Vinilik 

• Lápis de grafite Giotto 
Matita

• Compasso

• Tesoura

• Régua

• 6 pratos de cartão de
23 cm

• Cordel

• Palito de churrasco 

• Maxi pincel Giotto

• Copo para pincéis

• ÁguaTEMPO 45 MINUTOS

1 Corta a parte central de dois 
pratos de cartão. Num deles, 

desenha um aquário vazio e 
pinta-o. No outro faz um pequeno 
peixe. Contorna os desenhos com 
o marcador preto Giotto Turbo 
Color.

4Prepara uma bola de uns 2 
cm de pasta DAS, faz um furo 

e deixa secar. Passa um palito de 
churrasco no centro do disco e 
cola a bola à ponta do palito.  Dá 
voltas ao palito e vais ver que 
efeito bonito vai ficar! 

5

2 Cola o cartão ao outro, 
deixando os desenhos virados 

para o exterior. Faz um pequeno 
furo em cada lado, passa um 
cordel de uns 30cms por cada um 
deles e faz um nó. E agora fá-lo 
girar!

3Faz novamente dois círculos 
centrais em dois pratos. 

Divide um deles em 8 partes 
iguais e pinta cada parte com 
uma cor diferente. Cola o outro 
círculo para lhe dar mais 
consistência. 

Faz um pequeno furo no 
centro de dois pratos, 

passa um cordel de uns 2mts e 
dá um nó. Corta tiras de bandas 
de gesso DAS, molha uma a 
uma em água e coloca-as à 
volta dos pratos para os unir. 

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

6Desenha em cada 
um dos lados um motivo diferente: 

num lado, uma estrela de cinco pontas 
dentro de outra e círculos na borda; no 
outro, duas espirais, uma vermelha e outra 
verde. E agora podes fazê-lo rodar!


