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Lista de materiais  

 
 
 

Caro aluno, 
 
 
Preparamos este material exclusivamente para a divulgação gratuita. 
Ele contém a lista de materiais do curso Lembrancinhas de bebê em 
papel, com Aninha Haddad. 
 
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 
 

 

Material Geral 

Papel de scrap, Colorplus 180 g ou Cardstok 180 g 

Tesoura antiaderente 

Fita espuma (banana) 

Pistola de cola quente 

Cola de silicone líquida 

Cola de scrapbooking 

Régua de metal 

Estilete 

Base de corte 

Carimbeira marrom 

Pedaço de espuma ou esponja para louça 

Furador de minicírculo ou agulhão 

Base de E.V.A. 

Blush 

Vincador 

Pinça 

 

AULA 1 

Pedestal casinha 

Miniflores artificiais 

 

Tag de porta 

Barbante encerado 

Miçangas 

 

AULA 2 

Cabana de índio 

Minibotões 

Barbante encerado 
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Palitos de dente 

Palito de sorvete 

 

AULA 3 

Anjinho  

Barbante encerado 

 

AULA 4 

Box explosion jardim 

Palitos de dente 

Minibotão 

Palito de churrasco 

 

AULA 5 

Árvore de retalhos 

Bola de isopor de 8 cm 

Palito para aperitivo ou palito de dente 

Palito de churrasco 

Minivaso ou cachepô 

Musgo ou palhinha 

Floral, argila ou isopor (dentro do minivaso, como base) 

 

Cartão pop up bebê 

Barbante encerado 

 

AULA 6 

Colmeia 

Arame de alumínio de 3 mm 

 

AULA 7  

Caixa varal 

Minibotões 
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Barbante encerado 

Palito de dente 

 

AULA 8 

Cartão coração 

Isopor 1,5 cm de espessura 

Alfinete para mapa (bolinha colorida) 

Barbante encerado 

 


