
Vivi Prado 
Bonecas para brincar 
 

 
Todos os direitos reservados. eduK.com.br 

Conforme a Lei 9.610/98, é proibida a reprodução total e parcial ou divulgação comercial sem a autorização prévia e expressa do autor (artigo 29). 

  

Lista de materiais  
 
 
 
Caro aluno, 
 
 
Preparamos este material exclusivamente para a divulgação gratuita. 
Ele contém a lista de materiais do curso Bonecas para brincar, com Vivi 
Prado. 
 
O material completo das aulas é exclusivo para os alunos assinantes. É 
uma forma de prestigiar o autor e possibilitar que o   projeto eduK 
multiplique cada vez mais conhecimento. Para se tornar um assinante 
e ter acesso a uma infinidade de conteúdos exclusivos, acesse 
assinatura.eduk.com.br 
 
 
 
                                                                                 Sucesso é aprender sempre! 
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Lista de materiais 
 
 

Dia 1 -  Boneco João e seus brinquedos 
 
Aula 1 
Confecção do corpo e cabeça (técnica de modelagem em malha) 
(As quantidades estarão especificadas na apostila de cada peça). 
 

• Algodão cru lavado ou tricoline de algodão cor bege clara  
• Malha 5% cotton  
• Malha Punho  
• Plumante  
• Moldes  
• Linha 100% poliamida  
• Agulha de 7 e 12 cm  
• Agulha de costura n. 06 

 
Aula 2 
Confecção da roupa do boneco e como confeccionar os cabelos  
 

Corpo:  
• 30 cm de algodão cru lavado  
• 40 cm de malha de cotton 5%  
• 250 g de enchimento (plumante siliconado)  
• 02 pérolas n. 03 pretas (olhos)  

 
Roupas:  

• 30 cm de tecido jeans ou sarja para o macacão  
• 20 cm de tecido xadrez para camisa  
• 50 cm de elástico fino  

 
Cabelos:  

• 60 g de lã bege  
 
Material de apoio:  

• Máquina de costura, moldes, linha 100% poliamida, hashi, enchedor de bonecas, agulha 12 cm 
e 7 cm, agulha de costura simples 06, 07 ou n. 08, lápis 6B, ferro de passar, tesoura, tesoura de 
picotar, alfinetes. 

 
Aula 3 
Confecção da mochila guarda-brinquedos (dinossauros)   
 

• 50 cm de tecido estampado azul para parte de fora  
• 50 cm de tecido estampado bege para o forro  
• 30 cm de tecido estampado laranja para as placas  
• 50 cm de manta acrílica resinada  
• 01 zíper de 35 cm (plástico de jaqueta)  
• 50 g de plumante  
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Material de apoio:  
• Máquina de costura, moldes lápis 6B, ferro de passar, tesoura, tesoura de picotar, alfinetes. 

 
Aula 4 
Confecção de três dinossauros em tecido 
 

• 30 cm de tecido estampado verde ( T-Rex)  
• 30 cm de tecido estampado laranja (estegossauro)  
• 30 cm de tecido estampado azul (apatossauro)  
• 300 g de fibra de silicone (enchimento)  
• Linha de bordar na cor preta ou marrom  
• Cordonê encerado 
• Película Mágica Vivi Prado (termocolante)  

 
Material de apoio:  

• Máquina de costura, ferro de passar, hashi, enchedor de boneca, tesoura, agulha, alfinetes. 
 
Dia 2 – Boneca Ana e Julia – Brincando de casinha 
 
Aula 5  
Confecção das roupas e cabelos da Julia 
 

• 40 cm de algodão cru lavado  
• 40 cm de malha 5% cotton  
• 50 cm de tecido estampado amarelo  
• 30 cm de tecido estampado laranja  
• 20 cm de tecido branco (calça)  
• 20 cm de malha de punho  
• 50 cm de elástico  
• 20 cm de manta acrílica  
• 200 g de plumante (fibra de silicone)  
• 60 g linha marrom para o cabelo  
• 02 pérolas pretas médias para os olhos  
• 40 cm de arame fino (tiara)  

 
 
Material de apoio:  

• Máquina de costura, lápis 6b, cordonê encerado, linha 100%, poliamida, hashi, alfinetes, 
agulha, ferro de passar, enchedor de bonecas, tesoura, tesoura de picotar, moldes.  

 
Vestido  
Peito do vestido:  

• 25 cm x 10 cm – dobre de modo que fique 25 cm x 5 cm  
• Costure toda a volta deixando a parte de baixo de 25 cm aberta e desvire  

Saia do vestido:  
• 20 cm x 1 m  

Saiote  
• 1,20 m x 25 cm  

Alças  
• 6 cm x 30 cm  
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Tiara  
• 10 cm x 45 cm 

 

Aula 6 
Confecção das roupas e cabelos da Ana 
 

• 40 cm de algodão cru lavado  
• 40 cm de malha 5% cotton  
• 50 cm de tecido estampado azul  
• 30 cm de tecido estampado rosa  
• 20 cm de tecido branco (calça)  
• 20 cm de malha de punho  
• 50 cm de elástico  
• 20 cm de manta acrílica  
• 200 g de plumante (fibra de silicone)  
• 60 g linha rosa para o cabelo  
• 02 pérolas pretas médias para os olhos  
• 40 cm de arame fino (tiara)  

 
Material de apoio:  

• Máquina de costura, lápis 6b, cordonê encerado, linha 100% poliamida, hashi, alfinetes, agulha, 
ferro de passar, enchedor de bonecas, tesoura, tesoura de picotar, moldes.  

 
Saia do vestido:  

• 20 cm x 1 m  
 

Saiote  
• 1,20 m x 25 cm  
• Faixa 30 cm x 5 cm  
• Laço 12 cm  

 
Tiara  

• 10 cm x 45 cm 
 
Aula 7 
Confecção do bule e das xícaras de chá em tecido 
 

• 20 cm de tecido estampado floral  
• 20 cm de tecido rosa estampado  
• 20 cm de manta acrílica  
• 50 g de enchimento (fibra de silicone)  
• 15 cm de fecho de contato (Velcro)  

 
Material de apoio:  

• Máquina de costura,  lápis 6b, cola quente, linha 100% poliamida, hashi, alfinetes, agulha, 
enchedor de bonecas, tesoura, tesoura de picotar, moldes. 
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Aula 8 
Confecção da cesta, dos docinhos e bolachinhas em tecido e malha 
 

• 20 cm de tecido verde estampado  
• 20 cm de tecido laranja estampada  
• 20 cm de manta acrílica resinada  
• Retalhos de 15 cm cada de unisoft ou esponjinha de malha nas cores amarelo, azul, verde, rosa  
• Retalhos de 15 cm de feltro nas cores beges, marrom, branco, rosa, verde  
• Linha de bordado nas cores marrom e bege  
• Botão para encapar n. 28 ou 30  
• Forminha pequena para empada ou cupcake  
• Retalho de tecido vermelho para cerejas e morangos  
• 50 g de enchimento (fibra siliconada)  

 
Material de apoio  

• Máquina de costura, cola quente, agulha, linha 100% poliamida, alfinete, tesoura, hashi. 
  
Cesta:  

• 01 quadrado de 12 cm de tecido verde  
• 01 quadrado de 12 cm de tecido laranja  
• 01 quadrado de manta acrílica 12 cm  

 
Doces:  
Macarrom  

• 02 círculos de 6 cm e 1 de 4 cm para cada 
 
Dia 3 – Boneca Laís e móveis em tecido dentro de uma mala 
 
Aula 9 
Confecção da boneca Laís (corpo em tamanho menor), vestido e tiara 
 

• 20 cm de algodão cru lavado  
• 20 cm de malha cotton 5%  
• 15 cm de malha de punho (calcinha)  
• 20 cm de tecido verde estampado (vestido e tiara)  
• 40 g de lã mescladas (bege e marrom clara)  
• 02 miçangas preta mini para os olhos  
• 30 cm de arame fino (tiara)  
• 50 g de enchimento (fibra siliconada)  

 
Material de apoio:  

• Máquina de costura, lápis 6b, cordonê encerado, linha 100% poliamida, hashi, alfinetes, agulha, 
ferro de passar, enchedor de bonecas,  tesoura, tesoura de picotar, moldes. 
 

Aula 10 
Confecção das roupinhas com 3 trocas de roupas: pijama, macacão e casaquinho 
 
 Casaco:  

• 20 cm de tecido estampado Pink e  
• 20 cm de tecido estampado xadrez  
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Pijama  

• 20 cm de tecido branco  
• 40 cm de renda  
• 20 cm de elástico fino  

 
Macacão  

• 30 cm de tecido poá vermelho  
 

Material de apoio:  
• Máquina de costura, linha, agulha, tesoura, alfinetes, moldes, lápis 6b 

 

Aula 11 
Confecção da parte interna da mala (montagem do guarda-roupa e cama) 
 

• 50 cm de tecido bege (forro, fundo da mala)  
• 50 cm de tecido estampado azul  
• 50 cm de tecido rosa estampado  
• 40 cm de tecido floral  
• 20 cm de tecido rosa claro  
• 30 cm de tecido estampado verde  
• 30 cm de tecido rosa pink (viés e detalhes do aplique)  
• Retalhos de tecidos marrom, laranja, rosa, amarelo, xadrez, verde, vermelho, pink (árvore 

aplique)  
• 50 cm de manta acrílica resinada  
• 1 m de Película Mágica Vivi Prado (termocolante)  
• 02 minibotões  
• 02 zíper de 50 cm (plástico de jaqueta)  
• 20cm de renda passamanaria bege  
• 30cm de elástico  
• 20cm de arame (cabide)  

Material de apoio  
• Máquina de costura, linha, agulha, tesoura, alfinete, base de corte, cortador, ferro de passar, 

lápis 6b e moldes.  
 

Forro (fundo)  
• 2x tecido bege claro 30cmx 40cm  
• 1x tecido bege claro 36cm x 12cm  
• 2x tecido bege 1,05m x 6cm lateral do zíper 

 

Aula 12 – Confecção da parte externa e finalização da mala. Dicas de negócios e precificação 
• 50 cm de tecido bege (forro, fundo da mala)  
• 50 cm de tecido estampado azul  
• 50 cm de tecido rosa estampado  
• 40 cm de tecido floral  
• 20 cm de tecido rosa claro  
• 30 cm de tecido estampado verde  
• 30 cm de tecido rosa pink (viés e detalhes do aplique)  
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• Retalhos de tecidos, marrom, laranja, rosa, amarelo, xadrez, verde, vermelho, pink (árvore 
aplique)  

• 50 cm de manta acrílica resinada  
• 1 metro de Película Mágica Vivi Prado (termocolante)  
• 02 mini botões  
• 02 zíper de 50 cm (plástico de jaqueta)  
• 20 cm de renda passamanaria bege  
• 30 cm de elástico  
• 20 cm de arame (cabide)  
• 50 cm de cadarço amarelo  

 
Material de apoio  

• Máquina de costura, linha, agulha, tesoura, alfinete, base de corte, cortador, ferro de passar, 
lápis 6b e moldes.  
 

Medidas - Parte da frente, atrás, fundo e lateral  
Frente com patchwork e aplique  

• 1 - 30 cm x 40 cm  
• 1 - 30cm x 40 cm manta acrílica  

Parte de trás  
• 1 tecido azul 30 cm x 40 cm  
• 1 manta acrílica 30 cm x 40 cm  

Fundo  
• 1 tecido azul 36 cm x 12 cm  

Lateral  
• 2 tecidos azul 1,05 m x 6 cm lateral do zíper  
• 2 mantas acrílica 1,05 cm x 6 cm  

Alça:  
• 2 - 26 cm x 03 cm (cadarço) 

 
Dia 4 – Princesa e gata borralheira 
Aula 13 – Gata borralheira – parte I 
Aula 14 – Gata borralheira – parte II 
 

• 40 cm de algodão cru lavado 
• 150 g de plumante (enchimento fibra siliconada) 
• 30 cm de tecido crepe de algodão azul 
• 30 cm de tecido crepe de algodão rosa 
• 30 cm de tecido de algodão branco ou bege 
• 1,20 m de renda de algodão bege (passamanaria) 
• 60 g de linha nas cores amarelo, bege e amarelo claro (cabelos) 
• 20 cm feltro ferrugem (sandálias) 
• Linha de bordar na cor bege 

 
Material de apoio: 

• Máquina de costura, linha 100% poliamida, cordonê encerado, hashi, enchedor de boneca, 
moldes, cola quente, tinta acrílica nas cores preta, cerâmica, branca e pele, pincel line, giz 
pastel ou blush. 
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Medidas das roupas: 
• Saiote 1,50 m x 25 cm 
• Saia do vestido 1,20 m x 25 cm 
• Avental 80 cm x 20 cm 
• Faixa do avental 10 cm x 65 cm 
• Lenço: 50 cm x 20 cm 

 
Aula 15 – Boneca princesa: confecção e vestido 
Aula 16 – Boneca princesa: cabelos e detalhes de finalização 
 

• 40 cm de algodão cru lavado 
• 40 cm de malha 
• 150 g de plumante (enchimento fibra siliconada) 
• 30 cm de cetim azul 
• 30 cm de tule azul 
• 30 cm de organza azul 
• 30 cm de organza com brilho azul 
• 60 g de linha nas cores amarelo, bege e amarelo claro (cabelos) 
• Película Mágica Vivi Prado 
• Strass para o sapato 

   

Material de apoio: 
• Máquina de costura, linha 100% poliamida, cordonê encerado, hashi, enchedor de boneca, 

moldes, cola quente, tinta acrílica nas cores preta, cerâmica, branca e pele, pincel line, giz 
pastel ou blush. 
 

Medidas da roupa 
 

• Saiote 2 m de tule franzido x 30 cm 
• Cetim, organza e organza com brilho 1,20 m x 30 cm 
• Echarpe 50 cm x 10 cm 


