
Tutoriais

Photocall caseiro
para celebrações

NÍVEL

IDADE

MATERIAIS

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

MUITO FÁCIL | FÁCIL | MÉDIO | DIFÍCIL | AVANÇADO  

• Giotto Guache Extra 
Quality Metal cor prateada

• Giotto Guache Extra 
Quality Pérola nas cores 
magenta, verde e azul

• Marcadores multisuperfície 
Giotto Decor Materials e 
Metallic

• Cola Glitter Giotto Decor 
Metallic 

• Cartolina Canson Iris 
50x65 cm preta

• Giotto Maxi Pincel 

• Papel de seda Canson de 
cor amarelo limão e azul 
ultramar

• Cola branca Giotto Vinilik

• Lápis de Grafite Giotto 
Matita

• Régua 

• Godés Giotto 

• Cartão de 66 cm x 1 m

• Tesoura

• Fita ou cordel coloridos

TEMPO 45 MINUTOS

1 No cartão desenha e recorta 
um quadrado de 50x50 cm, 

deixando 8 cm de margem na 
parte superior e nas laterais. Pinta 
toda a superfície com o Guache 
Metal (cor prateada) e deixa secar.

4Delineia com o marcador 
preto as bordas da base e 

com os marcadores Metallic 
delineia os balões. Cola os balões 
à direita e as flores no canto 
superior esquerdo.

5
6Podes 

acrescentar hashtags com o 
marcador preto e assim dar um 
estilo de Instagram ao teu 
photocall. E… Já podes tirar 
fotografias bonitas e originais!

2Desenha três balões. 
Recorta-os e pinta-os com o 

Guache Pérola: um magenta, 
outro verde e outro azul. Ata um 
cordel a cada balão na parte 
inferior.

3Dobra, em forma de acordeão, 
4 rectângulos de papel seda 

amarelo de 30x20 cm. Ata um 
cordel a meio e separa as folhas. 
Cria duas flores mais pequenas 
com papéis de 30x10 cm.

Com a cola Glitter, 
decora a moldura 

fazendo círculos, criando 
um ambiente festivo. Personaliza o 
teu photocall com as letras de um 
nome criadas em cartolina.

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


