
Tutoriais

Como criar um
barco com material
reciclado

NÍVEL

IDADE

MATERIAIS

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

MUITO FÁCIL | FÁCIL | MÉDIO | DIFÍCIL | AVANÇADO

• Guache acrílico Giotto 
nas cores branco, verde e 
vermelho
• Guache acrílico Giotto 
metal prata
• Marcadores Giotto Decor 
materials e metallic 
• Marcadores Giotto Turbo 
Glitter pastel 
• Maxi pincel Giotto 
• Godés Giotto 
• 2 cartolinas Canson Iris 
A4 na cor branca 
• Lápis de grafite Giotto 
Matita 
• Cola em batom Giotto 
Stick 

• Cola branca Giotto 
Vinilik duo 
• Tesoura
• Régua
• Fita de crepe 
• Uma embalagem de 
plástico de 1,5 l
• Uma garrafa de plástico 
de 1,5 l
• 2 embalagens de cola 
branca Giotto Vinilik 
vazias ou similares
• Palito de churrasco
• Elástico de borracha

TEMPO 45 MINUTOS

1 Corta a asa da garrafa e 
desenrosca a tampa. Mistura 

guache vermelho com verde e pinta a 
parte inferior do barco e pinta a superior 
com o guache vermelho. Pinta as 
embalagens com o guache branco e a 
tampa com o guache prata. Deixa secar. 

4Com os marcadores Giotto 
Turbo Glitter pastel dá cor a 

estas peças como mais gostares. 
Com um elástico de borracha fixa 
as embalagens uma de cada lado, 
enrosca a tampa e faz um 
pequeno furo na outra tampa. 

5 6 Cola as grades à 
volta do convés, a âncora na 

lateral do barco, os dois salva-vidas 
na outra lateral e coloca a vela no 
furo da tampa. E assim já terás 
pronto este espetacular barco. 

2Agora corta a parte superior 
da outra garrafa de plástico e 

fixa-a sobre o barco com a fita 
crepe. Pinta a garrafa e a fita com 
o guache acrílico verde e deixa 
secar. 

3Dobra uma cartolina A4 branca 
pela metade, desenha e corta 

uma vela. Na outra cartolina branca 
desenha e corta duas grades de 
14x6cms, uma pequena bandeira, 
uma âncora e dois salva-vidas. 

No palito de churrasco 
cola a bandeira e a vela. 

Decora o barco com os 
marcadores multisuperfície 
Giotto Decor Materials e Metallic. 
Faz umas janelas de vigia, uns 
riscos e uns pequenos peixinhos. 

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


