
Tutoriais

Paisagem com
giz e sal

NÍVEL

IDADE

MATERIAIS

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

MUITO FÁCIL | FÁCIL | MÉDIO | DIFÍCIL | AVANÇADO

• 2 caixas de 10 gizes de 
cores Giotto Robercolor

• Mini Pack de 12 Folhas 
de papel vegetal Canson 
Basik 90 g

• Copo Pintura Giotto

• 2 kg de sal fino

• Meio quilo de sal grosso

• Palito de churrasco

• Jarra circular de cristal

• Lata de alumínio

• Colher de plástico

TEMPO 20 MINUTOS

1 Coloca a lata de alumínio no 
interior da jarra. Coloca sobre um 

papel uma porção de sal fino e esfrega 
um pau de giz sobre o sal. Tinge o sal 
fino de diferentes cores e o sal grosso 
em dos dois tons de verde. 

4 Introduz o palito de churrasco 
na vertical nas laterais e 

rompe as montanhas verdes para 
criar uma arvore ao lado da outra. 
Dá forma com cuidado. 

5

2 Para fazer o solo põe uma 
camada de um dedo da cor 

castanha mais escura. Junta a cor 
laranja e mistura ligeiramente com
o palito de churrasco. Termina com 
uma fina camada de castanho. 

3Para criar as árvores, coloca uma 
grande quantidade de sal grosso 

de cada lado. Junta uma camada de 
sal fino verde e outra camada fina de 
cor branca. Cobre com uma grande 
quantidade de sal azul. 

Para fazer o sol dá forma 
de berço com uma colher e 

cobre com um pouco de sal amarelo 
e laranja misturado. Coloca sal 
vermelho e cobre com um pouco da 
mistura amarela e laranja. 

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

6 Cobre com sal azul e 
intercala com sal não tingido. Para 

criar os pássaros, faz linhas finas 
vermelhas, termina com azul e espeta 
a ponta do palito no meio. Acaba de 
cobrir toda a superfície com a cor azul. 


