
Tutoriais

Número gigante
de aniversário

NÍVEL

IDADE

MATERIAIS

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

MUY FÁCIL | FÁCIL | MEDIO | DIFÍCIL | AVANZADO

• Guache escolar Giotto 
amarelo 

• Guache Glitter Giotto 
ouro 

• Papel crepe Canson nas 
cores azul turquesa, 
violeta, amarelo limão e 
laranja zínia 

• Cartolina A4 Canson 
branca

• Cola branca Giotto 
Vinilik 

• Cartão

• Marcadores Giotto turbo 
glitter pastel

• Maxi pincel Giotto 

• Godé Giotto 

• Lápis de grafite Giotto 
Matita 

• Tesoura 

• Fita de pintor 

• Compasso
Régua

TEMPO 40 MINUTOS

1 Desenha num cartão o número 
desejado. Corta-o e utiliza-o 

como molde sobre outro cartão para 
fazer outro número igual. Corta tiras 
de cartão com 8 cm de largura e une 
com a fita de pintor os dois números 
com a tira no meio. 

4Amassa o centro de cada 
losango e gira-os dando uma 

volta. Cola-os intercalados um em 
cima do outro. Forma pequenas 
bolinhas com os quadrados amarelos 
e cola-os no centro da flor. Faz outra 
flor um pouco mais pequena. 

5 6 E já tens as 
decorações prontas! Cola as 

flores na parte superior do número, 
uma ao lado da outra. Dobra 
ligeiramente as asas da borboleta e 
cola unicamente o corpo à parte 
inferior do número. 

2 Pinta a superfície com o 
guache escolar Giotto 

amarelo. Tanto a parte da frente 
como a de trás e as laterais. Uma 
vez a pintura seca, dá uma 
camada de guache Glitter Giotto 
de cor ouro.

3 Para as flores corta 4 rectângulos 
com 12x20 cm de papel crepe 

laranja. Coloca-os uns em cima dos 
outros, dobra-os pela metade e outra 
vez pela metade. Corta na diagonal 
para obteres 4 losangos. Faz também 
3 pequenos quadrados amarelos. 

Dobra uma cartolina branca 
pela metade na horizontal e 

desenha a metade de uma borboleta. 
Corta as duas camadas de cartolina 
ao mesmo tempo para que fiques 
com uma borboleta simétrica. 
Pinta-a com os marcadores.

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


