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• Cartolina Canson Iris A4 
de várias cores

• Marcadores Giotto Turbo 
Color 

• Lápis de cor Giotto 
Stilnovo 

• Cola transparente Giotto 
Collage 

• Lápis de grafite Giotto 
Matita 

• Tesoura 

• Régua 

• Um palito

TEMPO 30 MINUTOS por cartão

1 Numa cartolina verde dobrada a 
meio corta a parte superior para 

dar forma de colarinho de camisa. Com 
os lápis de cor e os marcadores decora 
a capa como mais gostares. A partir de 
uma cartolina com 15x15cms faz uma 
gravata.

5 6 Corta uma tira com 
1cm de largura. Desenha duas linhas 

descontínuas. Corta uma tira com 15cms 
e três com 5cms. Une os extremos da 
maior e cola uma de 5cms no meio. Cola 
as outras duas na intersecção dos talos e 
o laço em cima.

4Dobra uma cartolina amarela ao 
meio. Desenha 5 talos que 

coincidam no mesmo ponto de 
intersecção. Para fazer as flores em 
forma de coração, corta várias tiras 
com 5mm e 1cm de largura e de 
diferentes cores.

3 Faz outra filigrana em forma 
de quadrado para o nó da 

gravata com duas tiras unidas. 
Acaba de decorar a gravata com 
filigranas em forma de gota 
usando várias tiras da largura da 
cartolina laranja.

Com tiras de 5mm de largura 
e 20 e 30cms de comprimento 

vamos fazer as folhas. Faz folhas com 
os dois comprimentos das tiras para 
obteres folhas de dois tamanhos 
diferentes. Distribui e cola sobre o 
cartão como mais gostares. 

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

2Corta duas tiras com 5mm 
de largura e com 30cms de 

comprimento para as duas filigranas 
circulares que vão simular os botões 
da camisa. Corta algumas tiras de 
cartolina azul mais escura e cola-as à 
volta da gravata.


