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Como criar
um farol com
material reciclado
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• Guache acrílico Giotto 
nas cores branco, azul e 
verde 

• Marcadores Giotto Decor 
metallic 

• Maxi pincel Giotto 

• Godés Giotto 

• Pack de cartolinas 
Canson Iris A4+ 

• Papel de seda Canson 
nas cores azul turquesa, 
laranja e preto 

• Lápis de grafite Giotto 
Matita 

• Cola branca Giotto 
Vinilik duo 

• Tesoura 

• Régua

• Copo de plástico de
500 ml

• Copo de plástico de
300 ml

• Pequeno frasco de vidro

• Cartão de 30x30 cm

• Vela eléctricaTEMPO 45 MINUTOS

1 Fixa o copo de plástico 
pequeno sobre o grande com 

um pouco de cola branca Giotto 
Vinilik Duo. Pinta a superfície com o 
guache acrílico branco e faz três 
linhas com o azul. Pinta o cartão de 
verde. 

4Cola a porta na parte interior 
e as janelas no centro a 

diferentes alturas. Na parte 
superior cola os quatro círculos 
vermelhos e no topo outra tira 
vermelha. Coloca as árvores à 
volta do farol. 

6 Por último, coloca 
uma vela eléctrica sobre o farol 

e um pequeno frasco de vidro 
sobre a vela e já terás terminado 
este espectacular farol feito com 
material reciclado. 

2Desenha vários motivos nas 
cartolinas coloridas Canson Iris e 

corta-os: três janelas de 4x5 cm, uma 
porta circular de 5x7 cm e quatro 
janelas circulares de 3 cm de 
diâmetro. Faz a copa e os troncos de 
várias árvores. 

3 Com o marcador multisuperfície 
Giotto Decor Metallic azul 

contorna as riscas do farol e com o 
prata desenha a estrutura interior da 
porta e das janelas. Corta as esquinas 
do cartão para lhe dar forma circular 
e fixa o farol no centro. 

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

5 Corta várias tiras de papel de 
seda de cor azul e cola-as à 

volta da base de cartão e corta 
vários quadrados de papel seda 
em laranja e preto, amassa-os e 
cola-os sobre a base. 


