
Tutoriais

Tigela para
o Dia do Pai

NÍVEL

IDADE

MATERIAIS

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

MUITO FÁCIL | FÁCIL | MÉDIO | DIFÍCIL | AVANÇADO

• Pasta para modelar DAS 
de 1 kg

• Guache Fluo Giotto nas 
cores amarelo, verde e 
laranja 

• Guache Glitter Giotto na 
cor vermelha

• Marcadores 
multisuperfície Giotto 
Decor Materials

• Marcadores 
multisuperfície Giotto 
Decor Materials

• Cartolina A4 Canson Iris

• Espátulas DAS

• Rolo da massa

• Maxi pincel Giotto

• Pedaço de tela de rede

• Godés

• Lápis de grafite Giotto 
Matita

• Tesoura

• Água

• Prato fundoTEMPO 45 MINUTOS

1 Amassa com um pouco de água 
300grs de pasta DAS. Estende-a 

com um rolo e cria uma camada 
uniforme de aproximadamente 1cm de 
grossura. Corta-a em forma circular 
com a ajuda de um prato fundo. 

4Pinta a superfície do prato 
com os Guaches Fluo Giotto 

amarelo e laranja, à exceção das 
letras DAD e do coração. O 
exterior pinta de verde fluo. 

5
6 Com o Guache Fluo 

verde pinta as letras DAD e com 
o Guache Glitter vermelho o interior 
do coração. E assim ficou bonita e 
prática esta tigela para oferecer no 
Dia do Pai! 

2À volta da massa pressiona 
um pedaço de tela de rede 

para criar um estampado de 
losangos. Desenha na cartolina as 
letras D e A e um pequeno 
coração e corta-os.

3No centro escreve as palavras I 
LOVE YOU pressionando a 

espátula. Debaixo marca o coração 
de cartolina e as letras da palavra 
DAD. Deixa secar a massa dentro 
do prato. 

Com o marcador Giotto 
Decor Materials vermelho 

contorna o coração, passa o azul 
nas letras I LOVE YOU e com o 
verde contorna as letras DAD.

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


