
Tutoriais

3 manualidades
com paus de gelado
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• Guache acrílico Giotto 
Decor Acrylic

• Marcadores Giotto Decor 
Metallic

• Marcadores Giotto Decor 
Materials 

• Pasta para modelar DAS 
branca

• Cola branca Giotto 
Vinilik 

• Lápis de grafite Giotto 
Matita

• Maxi pincel Giotto 

• Cartolinas Canson Iris 
A4+ de cores preto e 
amarelo

• Copo pintura Giotto 

• Godé Giotto 

• Régua

• Água quente

• Paus de gelado

• Palito de churrasco

• Pedaço de cordel ou fita

• Tesoura
TEMPO 45 MINUTOS

1 Cola as laterais de 6 paus de 
gelado e mais 2 com a ponta 

cortada na diagonal na parte 
superior. Cola um pau na 
perpendicular. Corta os pedaços 
que sobressaíram. Cria quatro 
pequenos cilindros em pasta DAS.

4Pinta o pau e as bolitas com o 
guache acrílico branco. Decora 

a tua pulseira com os marcadores, 
desenha e pinta pequenas flores 
coloridas com os caules verdes. Ata 
um cordel nos extremos e coloca as 
bolitas de pasta Das.

5 6 Pinta toda a 
estrutura com o guache acrílico de 

cor amarelo claro. Acaba de decorar 
com os marcadores Giotto Decor 
Materials, como mais gostares. Nós 
decoramos com frutas típicas do verão: 
melancias e cerejas. 

2 Com o guache acrílico pinta a 
superfície de madeira e os 

cabides. Com a cartolina, faz um 
cartaz de 5x2 cm e uma porta 
amarela e cola-os à estrutura. 
Com os marcadores decora a 
casita. Cola os cabides. 

3 Submerge um pau de gelado em 
água quente retira-lo ao fim de 

aprox. 1 hora. Faz um furo em cada 
extremo e coloca-o num copo para lhe 
dar forma até que seque. Molda duas 
bolitas de pasta Das, faz um furo em 
cada uma delas e deixa secar. 

Para a base (de 12,5 cm), 
cola 4 paus entre eles e um 

quinto pela metade. Para as laterais, 
corta o extremo de 2 paus a 10,5 cm, 
4 a 9,5 cm, 4 a 8,5 cm e 4 a 7,5 cm 
em forma de pirâmide sobre um pau 
inteiro. Une a base.

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


