
Tutoriais

Como fazer uma 
tartaruga com
material reciclado

NÍVEL

IDADE

MATERIAIS

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

MUITO FÁCIL | FÁCIL | MÉDIO | DIFÍCIL | AVANÇADO

• Guache Escolar Giotto 
nas cores amarelo e verde 
esmeralda 

• artolinas Canson Iris A4 
nas cores verde maçã e 
castanho chocolate 

• Marcadores Giotto Decor 
Materials 

• Cola branca Giotto 
Vinilik Duo 

• Maxi pincel Giotto 
Godés Giotto 

• Lápis de grafite Giotto 
Matita 

• Tesoura

• Taça de cartão

• Caixa de ovos de cartão

TEMPO 30 MINUTOS

1 Para fazer a carapaça, com o 
lápis divide o espaço da taça 

em 4 partes iguais. Pinta com o 
guache escolar de cor verde 
esmeralda criando uma cruz e o 
resto com o guache de cor amarelo. 
Deixa secar. 

4Com o marcador verde Giotto 
Decor Materials contorna as 

quatro patas da tartaruga e 
desenha três pequenas linhas nas 
patas traseiras para simular 
unhas. Contorna também a cruz 
da carapaça. 

5 6 Se quiseres, podes 
dobrar ligeiramente as patas 

dianteiras para dar mais volume e 
assim já terás pronta esta bonita e 
colorida tartaruga para brincar. 
Animas-te a fazer a tua? 

2 Corta a cavidade de uma caixa 
de ovos para fazer a cabeça e o 

pescoço e pinta-a com o guache 
verde. Numa cartolina verde 
desenha e corta as quatro patas da 
tartaruga e numa castanha cria uma 
circunferência do diâmetro da taça.

3 Com a cola branca cola a 
cabeça deixando parte do 

pescoço por debaixo da carapaça e 
cola também as patas dianteiras e 
as patas traseiras. Por último, fixa a 
circunferência da cartolina 
castanha por debaixo da carapaça. 

Desenha vários 
triângulos de cores 

diferentes bem vivas sobre as 
cavidades amarelas da carapaça. 
Por último, desenha uma carinha 
sorridente. Faz os olhos, a boca e 
umas bochechas. 

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


