
KIT MINI ARQUITECTURAS 
 

CONSTRÓI O TEU MURAL 
 

ESTE KIT CONTÉM: 

85 mini tijolos; terra para reboco; terras coloridas para pintar; instruções. 
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INSTRUÇÕES PARA CONSTRUIR O MURAL 

 

Montar o mural: 

• Vais precisar do saco grande, com terra vermelha, e de um pequeno recipiente. 

• Deita alguma terra no recipiente e junta-lhe água aos poucos. Vai misturando até 

teres uma pasta bem cremosa. Se ficar demasiado líquida junta-lhe mais terra. 

• Numa base plana (como uma tijoleira ou placa de madeira) monta a primeira fila 

de tijolos. 

• Com o dedo ou um pau de gelado põe um bocado da argamassa que misturaste 

no sítio onde vais pôr o primeiro tijolo da fila de cima. Coloca o tijolo no sítio e 

pressiona bem. Faz o mesmo para o tijolo seguinte e assim sucessivamente até teres 

o teu muro todo montado. 

------ DEIXA SECAR DURANTE UM DIA ------ 

Rebocar o mural: 

• Voltas a misturar a terra vermelha com água até teres a argamassa para o 

reboco. 

• Com um borrifador ou com salpicos, humedece o muro que vais cobrir com barro. 

• Com uma colher ou com a mão, atira bocadinhos de barro ao muro, atira com 

força para que o barro se cole bem, e não te esqueças de humedecer a parede. 

• Depois de cobrires todo o muro com barro, espalha-o bem com uma colher e 

lembra-te que a camada de barro não pode ser muito grossa. 

• Modela os relevos que quiseres com a argamassa de barro. 

------- DEIXA SECAR DURANTE UM DIA ------- 

Pintar o mural: 

• É normal que o teu muro tenha algumas rachas, elas vão deixar de se ver quando 

o pintares. 

• Despeja as terras coloridas para pequenos recipientes, como copos de iogurte, e 

junta-lhes água aos poucos. Como estas terras são para pintar podem ser mais 

líquidas do que a terra para o reboco, mas deixa-as cremosas e não líquidas demais 

pondo pouca água de cada vez. 

• Com um pincel pinta os relevos com cores diferentes. Começa por pintar os 

baixos relevos e deixa secar, pinta só depois os altos relevos. Depois de seco, está 

pronto! 

 


