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• Guaches escolares 
Giotto nas cores branco, 
amarelo, vermelho 
escarlate, castanho, verde 
cinábrio e azul ciano 

• Marcadores 
multisuperfície Giotto 
Decor Materials 

• Marcadores Giotto Decor 
Textile 

• Bandas de gesso DAS 

• Cartolinas Canson Iris

• Cola em batom Giotto 
Stick 

• Lápis de grafite Giotto 
Matita

• Maxi Pincel Giotto

• Régua

• Tesoura

• Caixa de cartão

• Pedaço de tecido

• Cordel

• Godés

• ÁguaTIEMPO 20 MINUTOS

1 Prepara a estrutura do teatro. 
Utiliza o lado maior para fazer a 

frente e corta um retângulo. Na parte 
superior corta os cantos da aba de 
forma arredondada. Cria duas 
aberturas nas duas laterais. 

4Desenha e corta sobre cartão 
um círculo para o sol e dois 

focos e pinta-os. Prepara um cartaz 
com a palavra THEATER e cola-o 
sobre um cartão. Desenha várias 
árvores e arbustos, pinta e corta. 

5

2 Corta tiras de gesso Das para 
as colocares nas bordas. 

Molha as tiras em água, escorre o 
excesso de água com cuidado e 
coloca-as nas bordas moldando 
com as pontas dos dedos. 

3Com o guache escolar pinta a 
caixa. O céu de cor azul e 

branco, as montanhas de 
castanho e a base de verde 
cinábrio. A frente de branco e o 
resto de vermelho escarlate.  

Faz uma marcação de cor 
preta de uns 2 cms à volta 

do retângulo frontal. Cola os 
elementos decorativos. Primeiro os 
de dentro do cenário e depois os 
da parte exterior. 

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

6 Para a cortina 
corta dois retângulos de tecido 

branco e decora com os marcadores 
Giotto Decor Textile. Faz uns 
pequenos furos, passa um cordel e 
fixa-a por dentro do cenário.


