
Tutoriais

Manualidades
para selfies

NÍVEL

IDADE

MATERIAIS

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

MUITO FÁCIL | FÁCIL | MÉDIO | DIFÍCIL | AVANÇADO

• Rolo de papel de seda 
Canson nas cores branco 
e vermelho vivo
• Cartolina Canson Iris A4 
na cor branca 
• Guache escolar Giotto 
na cor branco e preto 
• Guache acrílico Giotto 
Decor Acrylic na cor 
branco 
• Lápis de cores Giotto 
Colors 3.0 
• Marcadores Giotto Decor 
Metallic
• Cola em batom Giotto 
Stick 

• Maxi pincel Giotto 
• Lápis de grafite Giotto 
Matita 
• Godé Giotto 
• Tesoura
• Régua
• Borracha Giotto Gomma
• Cartão
• Plástico adesivo 
transparente
• Compasso
• Clip de encadernação 
• 2 palitos de geladoTEMPO 45 MINUTOS

1 Prepara um cartão de 25x20 cm 
e outro mais pequeno de

25x6 cm. Pinta a superfície do cartão 
grande com o guache escolar Giotto 
preto e, no cartão pequeno, alterna 
linhas de 4 cm de largura com o 
branco e preto. 

4Entrelaça duas tiras, uma de 
cada cor e cola em forma 

circular, desde o centro do cartão, 
dando voltas até cobrir toda a 
superfície. Faz o mesmo no outro 
lado do cartão. Cola um dos 
extremos do palito de gelado. 

5 6 Em cada lado 
desenha uma forma oval à altura 

dos olhos. Pinta fazendo um 
degradado desde os picos até baixo, 
até teres os óculos coloridos. Corta 
os círculos dos olhos e cola o palito 
de gelado em um dos lados. 

2 Com o marcador prata Giotto 
Decor Metallic faz quadrados 

com a informação que queres 
colocar nas tuas fotos. Faz um furo 
nos cartões a 3 cm da margem 
superior e une as duas peças com 
um clip de encadernação. 

3 Pinta um palito de gelado com o 
guache branco e deixa secar. Corta 

uma circunferência de cartão de 14 cm 
de diâmetro. Faz 12 tiras de 5x50 cm de 
papel seda branco e 12 vermelhas e cola 
6 tiras de cada cor entre si para obteres 
2 tiras compridas de cada cor.

Pinta de novo um palito de 
gelado com guache branco e 

deixa secar. Dobra ao meio a 
cartolina e desenha uma forma oval 
de uns 7x10 cm com umas pontas 
na parte superior. Corta as duas 
camadas ao mesmo tempo.

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


