Crie uma obra-prima
Crie sua própria decoupage
Veja esta atividade em nosso canal do YouTube.
A decoupage, a arte de decorar um objeto com camadas de cola e papel, oferece muitas oportunidades para
criatividade e experimentação mesmo para os artistas mais jovens.
Do que você precisa:
• Um objeto no qual realizar a decoupage, como um vaso, uma garrafa, uma vasilha, uma caixa de madeira,
um porta-retratos etc.
•

Gel base para decoupage ou cola para slime (misture três partes de cola para slime com uma parte de
água. Agite bem).

•

Copo

•

Água

•

Colher

•
•

Pincel de espuma ou cerdas
Uma variedade de papéis, como lenço de papel, papel de embrulho, papel de caderno, guardanapo, papel
de revista ou cartões
Tesoura ou estilete para cortar o papel (com supervisão ou ajuda de um adulto!), ou simplesmente use as
mãos para rasgar

•

• Uma cobertura protetora, como um descanso de prato, para proteger a superfície de trabalho
O que você faz:
1. Selecione seus papéis e use uma tesoura para cortar ou use as mãos para rasgar em pedaços pequenos.
2. Distribua uma camada fina de material de decoupage no objeto usando um pincel de espuma ou cerdas.
3. Coloque os pedaços de papel pequenos no objeto colado e alise as peças com um pincel e/ou os dedos.
4. Repita o processo adicionando várias camadas de cola e papel ao item para dar dimensão.
5. Pinte uma demão final de cola de decoupage sobre todo o seu projeto ao terminar.
6. Deixe secar de um dia para o outro.
Dicas úteis:
• Experimente com várias texturas e tipos de papel. Diferentes espessuras criam efeitos únicos.
• Ao selecionar um item para decoupage, note que a cor do segundo plano pode transparecer.
• Papéis mais grossos exigem camadas mais grossas de cola de decoupage entre as demãos.
• Os pedaços de papel podem se esticar ou formar bolhas inicialmente. Se isso acontecer, alise as bolhas
com os dedos e passe novamente um pincel de cerdas ou espuma sobre a área. Pequenos enrugamentos
vão diminuir e ficar lisos conforme o projeto secar.
• Ajuste a medida da proporção de cola para água até encontrar uma consistência que funcione bem
para você.
• Use materiais reciclados, como revistas, cartões de saudações e imagens para obter ótimos cortes para
seu projeto de decoupage.
• Ao cortar desenhos intrincados ou formatos especiais, um estilete ou tesoura funciona bem. Tenha cuidado
e conte com a supervisão de um adulto, pois as lâminas são muito afiadas!
Descubra mais atividades para fazer em casa em http://discoveryacton.org/discovery-home.
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