
Tutoriais

Cómo fazer um
jogo de quem é quem
de frutas e verduras

NÍVEL

IDADE

MATERIAIS

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

MUITO FÁCIL | FÁCIL | MÉDIO | DIFÍCIL | AVANÇADO

• Guache escolar Giotto 
nas cores laranja, verde 
esmeralda, azul ciano e 
castanho

• Lápis de cor Giotto 
Colors 3.0 

• Marcadores Giotto Turbo 
Color 

• 2 cartolinas Canson Iris 
A4 laranja e mais duas • 
verde bilhar 
 
• 2 cartolinas Iris A4 de 
cor branca 

• Cola em batom Giotto 
Stick 

• Lápis de grafite Giotto 
Matita 

• Marcadores 
Multisuperficie Giotto 
Decor Materials 

• Godés Giotto 

• Maxi pincel Giotto 

• 2 cartões de 20x15cms e 
3 de 21x30cms

• Régua

• Tesoura

TEMPO 30 MINUTOS

1 Pinta um cartão de 20x15cms 
com o guache laranja, outro 

do mesmo tamanho com a cor 
verde e um terceiro de 21x30cms 
com o guache azul ciano. 

4Forra um dos lados de um cartão 
de 21x30cms com a cartolina 

laranja e outro com a cartolina verde. 
Distribui em cada um as 12 peças de 
cada jogador e vira-os de cabeça 
para baixo. Cola tiras de cartolina 
para fixar as fichas no tabuleiro. 

5

2Numa cartolina branca desenha 
uma quadrícula com 24 

rectângulos de 4x5cms e em cada 
espaço desenha 12 frutas ou verduras 
repetidas duas vezes e pinta-as. Cola 
12 desenhos no outro lado do cartão 
laranja e 12 no verde e corta as peças.

3 Prepara rectângulos um pouco 
mais pequenos, de 3x4cms, com 

uma aba na parte inferior. Desenha e 
pinta novamente os mesmos 
alimentos. Corta 12 rectângulos de 
cartão de 3x4cms, cola os desenhos 
de dobra as abas. 

Corta dois rectângulos de 
cartão de 15x8cms e pinta um 

dos lados com o guache castanho. 
Numa cartolina laranja e outra verde 
do mesmo tamanho, faz um 
pequeno corte centrado de 3cms e 
cola-as pelo outro lado dos cartões. 

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

6 Acaba de decorar o 
tabuleiro de jogo de cada jogador 

com os marcadores multisuperfície 
Giotto Decor Materials como mais 
gostares. E já terás pronto este divertido 
jogo.


