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• Marcadores 
Multisuperfície Giotto 
Decor Materials

• Marcadores 
Multisuperfície Giotto 
Decor Metallic

• Cartolina Canson Iris A4 
nas cores branco, verde 
amazonas, amarelo 
torrado, vermelho, rosa 
pálido e laranja 

• Lápis de cera 
multisuperfície Giotto 
Decor Art

• Pintura a dedos Giotto 
be-bè

• Lápis de grafite Giotto 
Matita

• Cola em batom Giotto 
Stick

• Tesoura

• Fita adesiva dupla face 

TEMPO 45 MINUTOS

1 Desenha, sobre a cartolina 
branca, um semicírculo e um 

círculo para fazer um boneco de neve, 
sobre cartolinas de cores diferentes 
desenha círculos e, sobre uma 
cartolina laranja um cone. Corta e 
sobre o vidro fixa com a fita adesiva. 

4No outro lado da janela, 
desenha com os marcadores os 

mesmos detalhes no boneco de 
neve: o nariz, os olhos, a boca, o 
cachecol e os botões. Contorna e 
decora as bolas e faz uma linha 
vertical em cada bola. 

5 6 E assim ficou esta 
janela decorada de ambos os 

lados, com uma paisagem de neve e 
um boneco de neve em primeiro plano. 
Animas-te a decorar a tua janela? Com 
um pano húmido poderás limpá-la com 
facilidade. 

2Com a pintura a dedos 
Giotto be-bè decora as bolas 

de Natal. Sobre a cartolina faz 
pontos e riscas com a ponta dos 
dedos e faz três botões de cor 
verde sobre o corpo do boneco 
de neve. 

3 Com o marcador preto desenha 
os olhos, a boca e contorna o 

nariz. Desenha também um cachecol, 
que podes pintá-lo de azul em 
formato xadrez. Com o marcador de 
cor prata, desenha uns flocos de 
neve sobre a janela. 

Com os lápis de cera Giotto 
Decor Art desenha o fundo da 

paisagem. Faz umas montanhas 
brancas e, sobre elas, uns abetos 
com as duas tonalidades verde e na 
parte superior das árvores junta um 
pouco de branco. 

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


