
FIMO kids - Quadro de emoções

Instruções passo a passo

https://www.staedtler.com/pt/pt/


Enrola duas porções de FIMO kids em lilás para fazer
uma bola e, com a palma da mão, espalma-a para
formar um rosto. Em seguida, coloca a forma redonda
sobre papel vegetal.

Segue-se a expressão facial! Separe dois pedaços
pequenos do bloco branco e forma duas ovais, que
serão as maças do rosto! Pressiona-as suavemente
sobre o terço superior do rosto. A seguir, vais criar as
pupilas, as sobrancelhas e a boca a partir de
pedacinhos pequenos de FIMO kids em preto. E é claro
que também não pode faltar um nariz: para isso, enrola
um pedaço pequeno de FIMO kids em vermelho até
formares um nariz e pressiona-o suavemente em cima
do centro do rosto.

1 bloco de FIMO = 1 porção

Dica: Limpa a superfície de trabalho e as mãos com
um pano húmido antes de começares a trabalhar
com uma cor nova de massa FIMO no passo
seguinte.
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Repete os passos um a quatro com as restantes cores
de FIMO kids azul, verde e vermelho, e cria expressões
faciais de tristeza, fúria, seriedade, surpresa, diversão...
! 

Depois, os quatro rostos com emoções vão ao forno a
endurecer durante 30 minutos a 110 °C. Para tal, pede
ajuda a um adulto.
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Enquanto os rostos endurecem no forno, podes
continuar a trabalhar na base. Para isso, divide um
pedaço de papel em quatro linhas com a mesma altura,
usando uma régua e um lápis. Depois, faz um traço
vertical para dividir as linhas em duas colunas, sendo
que a do lado direito pode ser um pouco mais estreita.
Os campos do lado esquerdo podem agora ser pintados
e decorados de forma colorida, de acordo com o seu
estado de espírito!
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Depois de arrefecerem, cola os rostos nos quatro
campos do lado esquerdo, usando cola quente. Pede
ajuda a um adulto para colar. Por último, prende a mola
da roupa num dos campos do lado direito para indicar
qual é o teu estado de espírito atual e pendura o quadro
na porta do teu quarto. E já está! Qual é o teu estado de
espírito hoje?
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Resumo do material



Material necessário!

Produto N.º art. Quantidade

FIMO  kids 8030 Massa de modelar de endurecer no forno - Single white 8030-0 1

FIMO  kids 8030 Massa de modelar de endurecer no forno - Single red 8030-2 1

FIMO  kids 8030 Massa de modelar de endurecer no forno - Single blue 8030-3 1

FIMO  kids 8030 Massa de modelar de endurecer no forno - Single light
green

8030-51 1

FIMO  kids 8030 Massa de modelar de endurecer no forno - Single lilac 8030-6 1

FIMO  kids 8030 Massa de modelar de endurecer no forno - Single black 8030-9 1

FIMO  8711 Kit de estecas plásticas - Etui contendo kit de estecas
plásticas FIMO com 4 peças

8711 1

Também necessita:

Superfície/base de trabalho macia, toalhitas húmidas, papel vegetal, molas da roupa, régua,
lápis de cor, marcador fineliner ou marcador fino, papel, cola para trabalhos manuais
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