
Tutoriais

Postais para
o dia da mãe

NÍVEL

IDADE

MATERIAIS

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

MUITO FÁCIL | FÁCIL | MÉDIO | DIFÍCIL | AVANÇADO  

• Cartolinas Canson Iris A4 
de diferentes cores 

• Papel de seda Canson 

• Marcadores 
multisuperficie Giotto 
Decor Metallic

• Marcadores Giotto Turbo 
Glitter e Giotto Turbo 
Glitter Pastel

• Lápis de cor Giotto 
Colors 3.0 e Giotto Colors 
3.0 Acquarell

• Cola em barra Giotto 
stick

• Pincel Giotto da série 
400 do número 6

• Lápis Giotto Matita

• Régua

• Tesoura

• ÁguaTEMPO 45 MINUTOS

1 Corta 9 quadrados de 12x12 
cm. Dobra cada um ao meio 

duas vezes e outra vez em 
diagonal e corta em forma de 
semicírculo. Abre e recorta uma 
parte e cola a flor. Faz 9 flores.

4Dobra ao meio com uma 
cartolina e desenha meia 

borboleta num dos lados. Corta 
os dois lados ao mesmo tempo. 
Marca os desenhos na segunda 
sea e recorta.

5
6Dentro podes 

desenhar uma pequenas 
flores e escrever uma mensagem 
para a tua mãe. E já tens estas 
três ideias para o dia da mãe!

2Corta tambén quatro folhas. 
Numa cartolina dobrada ao 

meio, cola as flores e duas folhas 
na capa e o resto no interior. 
Decora com os lápis de cor e 
redondeia as esquinas.

3Faz uma tira de cartolina de 10 
cm de largura e de comprimento 

da cartolina. Dobra cinco vezes a 14, 
15, 16, 17 e 18 cm de distância. Cria 5 
corações de 10x10 cm, decora alguns 
e cola-os nas dobras.

Cola a borboleta no 
papel de seda e corta 

o restante papel. Põe a 
borboleta sobre outra cartolina e 
recorta-a. Desenha as antenas
e decora as asas.

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


