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Como criar 
uma roleta caseira
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• Cartolina Canson Iris 
50x65 de cor branca 
• Guache escolar Giotto 
de cor vermelho escarlate 
• Guache acrílico Giotto 
de cor ouro 
• Marcadores Giotto Turbo 
Maxi 
• Marcadores 
multisuperfície Giotto
• Decor Materials e Giotto 
Decor Metallic 
•Cola em batom Giotto 
Stick 

•Cola branca Giotto Vinilik 
•Maxi pincel Giotto 
•Godés Giotto 
•Lápis de grafite Giotto 
Matita 
•Tesoura
•Régua
•Cartão de 50x50 cm
•Compasso
•Palito de churrasco 
•2 elásticosTEMPO 30 MINUTOS

1 Desenha um rectângulo de 17x8cms 
sobre um cartão e na parte mais 

larga desenha de cada lado uma peça em 
forma de funil com 20cms de altura. Faz 
também uma circunferência de 28cms de 
diâmetro e outra de 22. Corta também 
uma seta de 10cms de comprimento. 

4Com a cola em batom cola a 
cartolina sobre a circunferência 

de cartão mais pequena. Corta uma 
aba rectangular de cartão, pinta-a 
com o marcador preto Giotto 
Decor e fixa-a por detrás da 
circunferência. 

5

2 Com o guache escolar Giotto 
vermelho escarlate pinta a 

peça que irá fazer de suporte e a 
circunferência maior e com o 
guache acrílico Giotto de cor ouro 
pinta a seta. Deixa secar bem.

3 Corta uma circunferência de 
cartolina branca com 22cms de 

diâmetro e divide o espaço em 12 
partes iguais. Pinta cada uma com 
os marcadores Giotto Turbo Maxi. 
Desenha diferentes prémios com os 
marcadores Materials e Metallic.

Desenha e corta um círculo 
de cartolina branca com 3cms 

de diâmetro e pinta-o com o 
marcador de cor ouro. Com esta 
mesma cor desenha 12 pequenos 
círculos na circunferência que pintaste 
de vermelho, na borda da roleta. 

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

6 Une os extremos do 
suporte, passa primeiro um palito de 

churrasco pelo suporte, depois pela 
circunferência maior, coloca um elástico 
e depois coloca a roleta e cola o círculo 
de cartão de cor ouro ao palito. Fixa a 
seta na parte superior. 


