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Sistema solar
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MUITO FÁCIL | FÁCIL | MÉDIO | DIFÍCIL | AVANÇADO

• Pasta para modelar DAS 
de cor branca
• Cortadores metálicos 
DAS
• Rolo da massa Giotto
• Tiras de gesso DAS
• Marcadores 
Multisuperfície Giotto 
Decor Materials 
• Guache escolar Giotto 
de cores: amarelo, laranja, 
rosa, vermelhão, branco, 
verde cinabro, azul céu, 
azul turquesa, violeta, 
castanho e preto 

• Maxi pincel Giotto
• Copo para pintura 
• Cola branca Giotto 
Vinilik
• Godés
• Lápis de grafite Giotto 
Matita
• Compasso
• Tesoura
• Régua
• Fio de nylon
• Cartão
• Aro de madeira
• Balões 
• Água

TEMPO 45 MINUTOS

1 Enche 9 balões de tamanhos 
diferentes. Submerge tiras de 

gesso DAS uma a uma em água, e 
cobre a superfície de cada balão. 
Cria um cartão circular de 2cms de 
largura para Saturno e cobre-o com 
tiras de gesso. Deixa secar.

4Pinta o Sol de amarelo com 
pinceladas de laranja. Mercúrio, o 

planeta mais pequeno, de um tom 
acinzentado. Vénus de uma cor lisa 
bege. Na Terra, pinta a superfície da 
água com o azul céu e os continentes 
com o verde cinabro.

5

2 Fura e tira o balão do interior. 
Prepara 9 fios de nylon de uns 

60cms de comprimento. Faz um nó 
num dos extremos e introduz o 
outro extremo no furo que ficou no 
planeta. Tapa com um par de tiras 
de gesso. 

3Com a pasta para modelar 
DAS e os cortadores 

metálicos faz 8 estrelas e 2 luas 
de 0,5 cm de grossura. Pintas as 
faces das estrelas com o Gauche 
Escolar Giotto de amarelo e as 
luas de branco. 

Pinta Marte da cor 
vermelhão. Júpiter com 

riscas horizontais azul turquesa, 
violeta e branco. Saturno laranja 
claro e o anel de laranja. Úrano de 
cor lisa verde cinabro. E Neptuno 
pinta-os de azul turquesa.

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

6 Com os 
marcadores multisuperfície Giotto 

Decor Materials escreve o nome em cada 
planeta e pendura-os na estrutura com o 
Sol no centro. Intercala algumas estrelas e 
põe a lua perto da Terra. 


