
Tutoriais

Cartão para 
o dia do Pai

NÍVEL

IDADE

MATERIAIS

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

MUITO FÁCIL | FÁCIL | MÉDIO | DIFÍCIL | AVANÇADO

• Cartolinas Canson Iris A4 
nas cores azul celeste, 
verde bilhar e creme
• Guache Metal Giotto 
• Extra Quality nas cores 
ouro e prata 
• Marcadores Giotto Turbo 
Color
• Marcadores 
multisuperfície Giotto 
Decor Materials
• Cola em batom Giotto 
Stick

• Lápis de cera Giotto 
• Lápis de grafite Giotto 
Matita 
• Borracha Giotto 
• Pincel Giotto serie 400 
número 3 
• Régua 
• Tesoura
• Godé Giotto
• Sabão líquido para a 
louça 

TEMPO 30 MINUTOS

1 Dobra pela metade a cartolina 
de cor azul. Prepara um 

retângulo de cartolina de cor creme 
com 12x19 cm e arredonda as 
esquinas. Traça linhas na horizontal 
com o lápis e a régua desde a 
margem superior a 1, 3, 4, 7, 11 e 17 cm.

4Desenha sobre a parte direita da 
cartolina verde uma faixa de 

ervas, corta e cola-a sobre a parte 
inferior. Escreve dentro dos corações 
mensagens surpresa com o 
marcador preto Giotto Decor 
Materials. 

5 6 Uma vez a pintura 
seca, desenha pássaros e 

borboletas com os marcadores 
Giotto Turbo Color. E... Já terás 
pronto este postal raspadinha 
amoroso para oferecer! 

2 Escreve a lápis entre a primeira 
e a segunda linha I LOVE MY, 

entre a terceira e a quarta DADDY, 
faz uma flecha com um coração na 
quinta linha e escreve BECAUSE… 
sobre a última. Pinta e cola a 
cartolina na capa. 

3No interior desenha uma árvore: 
o tronco centrado, os ramos e 

em cima destes 5 corações. Com o 
marcador preto Giotto Decor 
materials contorna os corações e 
pinta a árvore com o marcador 
castanho Giotto Turbo Color. 

Pinta os corações com o 
lápis de cera branco Giotto. 

Mistura num godé os guaches Metal 
ouro e prata com um pouco de 
sabão da louça e pinta com o pincel 
os corações para cobrir as 
mensagens surpresa. 

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


