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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 Bonecas 
folclóricas: contos indígenas, com Kátia Callaça. 
 
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. 
 
 
 

                                                             Viva da sua paixão! 
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Lista de materiais 
 

Indiozinho e Indiazinha  
• Tecido de algodão cru tingido no chá ou no café solúvel 
• Sianinhas de diversas cores e diversas espessuras  
• Franja dourada ou crua (pode ser substituída por juta 

desfiada) 
• Miçangas coloridas 
• Retalhos de feltro 
• Linha Anne (fabricante: Círculo) 
• Caneta micron 0,5 
• Plumante 
• Lápis pastel oleoso vermelho 
 

Cabana 
• Tecido de algodão estampado (à escolha) 
• 4 palitos de churrasco 
• Fio de linho ou barbante 
• Papelão paraná ou bolacha de madeira de 15 cm 
• Grelô ou passamanaria 

 
Bandeirola 

• Linho ou juta 
• Fitas, rendas, grelô, sianinhas  
• Fio de linho ou barbante 
• Retalhos de feltro 
• Palito de churrasco 
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Marca-páginas 
• Feltro 
• Fio de linho ou barbante e linha de bordar 
• Guizo 
• Goma endurecedora de tecido (fabricante: Acrilex) 

 
Vitória-régia 

• Tecido de algodão verde e branco e retalho de amarelo 
• Manta acrílica R2 
• Vivo de espuma  

 
Boitatá 

• Tecido de algodão verde e retalho de branco 
• Sianinha larga vermelha 
• Arame para artesanato 
• Caneta micron 0.5 
• Plumante 

 
Curupira 

• Tecido de algodão cru 
• Tecido de algodão verde 
• Feltro verde 
• Lã Velvet vermelha (fabricante: Círculo) 
• Linha de bordar verde 
• Caneta micron 0.5 

 
Iara 

• Tecido de algodão cru 
• Tecido de algodão azul 
• Fio de linho ou lã Velvet marrom (fabricante: Círculo) 
• Mini contas de pérolas 
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• Botões de estrela 
• Plumante 
• Linha de bordar dourada 
• Caneta micron 0.5 

 
Roda de leitura 

• Tecido de algodão em 4 cores diferentes e lindas 
• Manta acrílica R2 
• Fita de gorgurão  
• Linha de bordar Anne preta (fabricante: Círculo) 

 
 

 


