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Caro aluno, 
 
 
Preparamos este material exclusivamente para a divulgação gratuita. 
Ele contém a lista de materiais do curso Bolos de biscuit: modele, faça e 
venda, com Sula de Oliveira. 
 
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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Materiais para a produção dos bolos 
 

 Massa de biscuit nas cores: vermelho, azul médio, azul claro, branco, marrom, verde, cinza, 

pêssego, amarelo, branco e preto 

 Base redonda de isopor nos diâmetros 25 cm, 20 cm e 15 cm, todas com 10 cm de altura 

 Bloco de isopor  

 Bola de isopor: 25 mm e 80 mm 

 Tinta para artesanato (PVA, acrílica, etc) nas cores: preto, branco, marrom, dourado, amarelo, 

laranja e vermelho 

 Tinta em spray na cor dourada 

 Pincel fino 

 Pérolas nas cores: azul claro e branco 

 Espelho oval (7 cm x 8,5 cm) 

 Cortadores: redondo, estrelas e coroa 

 Cola branca 

 Estecas  

 Rolo para abrir massa 

 Extrusora 

 Régua 

 Estilete 

 Lixa 

 Lustra-móveis e amaciante de roupas 

 Tesoura 

 Papel camurça 

 

Materiais para fazer a massa de biscuit 
 

 Cola branca 

 Amido de milho 

 Suco de limão 

 Vaselina líquida 

 Creme para mãos não gorduroso e sem silicone  


