
Tutoriais

Ovos da
Páscoa

NÍVEL

IDADE

MATERIAIS

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

MUITOFÁCIL | FÁCIL | MÉDIO | DIFÍCIL | AVANÇADO

• Témpera Acrílica Giotto 
de color blanco
• Guache Acrílico Giotto 
de cor branco 
• Guache Escolar Giotto 
de cor azul ciano 
• Guache Pearl Giotto de 
cores verde e magenta 
• Marcadores Giotto Decor 
Materials e Metallic
• Papel crepe Canson de 
cores vermelho vivo, 
laranja zinnia, amarelo 
limão, verde bilhar, azul 
turquesa e violeta. 

• Cartolinas Iris Canson A4 
branca e preta 
• Cola decorativa Giotto 
Decor Glitter 
• Cola vinílica branca 
Giotto Vinilik 
• Maxi pincel Giotto
• Godés
• Tesoura
• Régua
• Lápis Giotto Matita
• Ovos de esferovite
• Pau de churrasco 

TEMPO 20 MINUTOS

1 Pinta um ovo com o guache 
acrílico branco. Desenha um 

cone para fazer o corno e duas 
pequenas orelhas, corta e decora 
com os marcadores. Fixa o corno no 
centro e uma orelha de cada lado. 

4Pinta um ovo com o guache 
pearl magenta e verde por 

zonas. Desenha numa cartolina 
preta duas orelhas e dois pés, 
corta e pinta com os marcadores. 

5
6 Corta tiras de 4x20 

cm de papel crepe de 
diferentes cores. Dobra pela 
metade e em perpendicular. Com a 
cola branca cola as tiras de franjas 
à volta do ovo. 

2 Corta três tiras de cores de 
papel crepe e cria três flores. 

Cola-as à frente do corno. 
Desenha com o marcador preto os 
olhos e a boca e com o vermelho 
as bochechas. 

3Pinta um ovo com o guache 
escolar azul. Desenha com o 

tom dourado pontos de 
diferentes tamanhos e põe sobre 
alguns deles cola decorativa de 
diferentes cores. 

Fixa as orelhas na parte 
superior e os pézinhos na 

base com a cola branca. Com o 
marcador preto desenha os 
olhitos, o nariz, a boca e os 
bigodes.

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


