
Tutoriais

Cómo fazer um telefone
com material reciclado
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• Guache escolar Giotto 
nas cores verde cinábrio e 
vermelho escarlate 

• Minipack cartolinas 
Canson Iris A4+

• Papel crepe Canson na 
cor azul turquesa 

• Marcadores Giotto Decor 
Materials 

• Marcadores Giotto Decor 
Metallic

• Cola branca Giotto 
Vinilik Duo

• Cola Giotto Gelik

• Maxi pincel Giotto

• Godés Giotto 

• Lápis de grafite Giotto 
Matita 

• Régua

• 2 caixas de cereais

• 10 tampas de plástico 

• Tesoura

• Plástico adesivoTEMPO 60 MINUTOS

1 Prepara os moldes sobre o 
cartão: as duas peças para a 

base do telefone e as três peças para 
o auricular. Corta os moldes, dobra 
pelas marcas e monta-os colando as 
abas com a cola branca Giotto Vinilik 
Duo. 

4Pinta as laterais de 10 tampas de 
plástico com os marcadores 

Giotto Decor materials fazendo riscas 
na vertical e cola-as na base do 
telefone com a cola Giotto Gelik 
como se fosse uma quadrícula de 
3x3cms e um mais abaixo no centro. 

5 6 Acaba de decorar 
o auricular com cartolina Canson 

Iris: cola símbolos no exterior e dois 
círculos de uns 5 cms de diâmetro no 
interior. Corta um rectângulo de 
cartolina e fixa-a com um pedaço de 
plástico adesivo. 

2 Cola as duas peças da base 
entre elas e as peças quadradas 

ao auricular. Pinta as bases com o 
guache escolar Giotto verde 
cinábrio e o auricular com o guache 
escolar vermelho escarlate e deixa 
secar. 

3 Prepara três tiras compridas de 
papel crepe, faz uma trança e 

dá forma de cabo enrolando-a a 
um lápis. Faz um pequeno furo na 
base e outro no auricular e passa o 
cabo pelos furos, reforçando com 
um pouco de cola. 

Desenha nas laterais uma 
borda com os marcadores. 

Cola os círculos de cartolina colorida 
sobre os botões e escreve os 
números de 1 a 9 e, por último, o 0. 
Em cada lado do 0 escreve o 
asterisco e o cardinal. 

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


