
Tutoriais

Ramo de flores
com colheres

NÍVEL

IDADE

MATERIAIS

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

MUITO FÁCIL | FÁCIL | MÉDIO | DIFÍCIL | AVANÇADO

• Guache acrílico Giotto 
nas cores branco, amarelo, 
vermelho e magenta 

• Papel crepe Canson nas 
cores verde primavera, 
verde feto e violeta 

• Cola branca Giotto 
Vinilik 

• Maxi pincel Giotto 

• Godés Giotto 

• Colheres grandes de 
plástico (6 por flor)

• Bola de esferovite de
17 cm

• Palitos redondos

• Cesto

• Tesoura

TEMPO 60 MINUTOS

1 Vamos começar por pintar as 
colheres. Vais precisar de 6 colheres 

por cada flor. Com o guache acrílico e o 
maxi pincel pinta algumas colheres de 
vermelho, outras de amarelo e outras 
de salmão, misturando amarelo com 
magenta num godé. 

4Corta rectângulos de papel 
crepe dos dois tons de verde 

com 12x5cms para fazer as folhas. 
Coloca-os uns em cima dos 
outros e corta-os em forma de 
folha. Cola cada um num palito 
como fizeste com os estames. 

5 6 Da mesma 
maneira coloca as outras flores 

alternando as cores, até conseguires 
um ramo bem denso e colorido. 
Coloca o ramo num cesto circular do 
mesmo diâmetro. 

2 Para criares flores bicolores aplica 
guache acrílico branco e, sobre o 

branco, pincela na vertical com o 
amarelo criando assim um 
degradado. Podes fazer outras flores 
aplicando sobre o branco o salmão 
dando toques com o maxi pincel. 

3Vamos fazer os estames com 
rectângulos de 8x4cms de papel 

crepe Canson de cor violeta. Coloca-os 
uns em cima dos outros e faz pequenos 
cortes num dos lados de 8cms. Com a 
ajuda da cola branca enrola o papel no 
extremo de um palito.

Corta a pega das colheres 
deixando um pouco de haste e 

sobre a meia bola de esferovite 
começa a montagem do ramo. Crava 
no centro um palito com estames e à 
volta coloca as colheres formando 
uma flor de 6 pétalas. 

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


