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• Cartolinas Canson Iris A4 
de diferentes cores 
• Mini Pack de folhas de 
• Papel Aguarela e 
• Guaches Basik Canson 
A4
• Papel Seda Canson de 
cores rosa claro, magenta 
e azul turquesa 
• Mini Aguarelas Giotto 
• Marcadores Giotto Turbo 
Dobble 
• Marcadores Giotto Magic 
Lettering 

• Ceras a óleo Giotto Maxi 
• Cola em barra Giotto 
Stick 
• Lápis de grafite Giotto 
Matita 
• Borracha Giotto 
Régua
• Guardanapo de papel
• Plástico transparente
• Cartão
• Tesoura
• ÁguaTEMPO 45 MINUTOS

1 Dobra pela metade uma folha 
para aguarela. Desenha um bolo 

com três velas e pinta com as mini 
aguarelas. Corta com a tesoura a 
silhueta do bolo. Cola no interior 
uma cartolina Canson Iris na cor que 
mais gostares.

4Pinta com as ceras a óleo duas 
cartolinas brancas e esfuma-as. 

Coloca uma como fundo e com a 
outra faz três balões 3D e fixa-os na 
parte direita. Na parte esquerda 
desenha um cartão para colocar 
uma mensagem personalizada. 

5 6 Para o interior, num 
quadrado de cartolina preta de 

15x15cm, dobrado por todas as suas 
metades, cola dois quadrados de 
cartolina branca de 6x6 cm, 2 triângulos 
decorados e duas fotos. Cola no centro e 
escreve a mensagem que quiseres.

2No interior cria um fundo: sobre o 
plástico coloca gotas de guache 

com bastante água. Vira o plástico 
sobre o papel. Espalha a tinta e retira 
o excesso de água com um 
guardanapo. Deixa secar e escreve 
uma dedicatória. 

3Numa cartolina branca, com as 
ceras a óleo pinta por zonas. 

Esfuma com um guardanapo de 
papel. Cola a cartolina sobre o 
cartão e escreve as letras HAPPY 
BIRTHDAY. Corta as letras e cola-as 
na parte da frente.

Dobra pela metade uma 
cartolina e traça linhas na 

diagonal. Cola cinco tiras e sobre cada 
uma delas, cola um retângulo de 4x2 
cm dobrado pela metade. Decora por 
fora e, por dentro, escreve HAPPY. 
Sobre a última tira escreve “birthday”.

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


