
MATERIAL UTILIZADO
Eva Premium Kreateva 2mm nas cores: Lilas com Gliter, Preto, Amarelo, Branco Cristal, Pele, Rosa Bebe e Rosa Poá 
* Adesivo instantâneo Kreateva
* Tesoura
* Caneta permanente preta 2 pontas 
* Lápis
* Maquiagem
* Tinta relevo dimensional na cor branca
* Laços prontos Rosa Poá
* Botão em formato de flor
* Bola de Isopor tamanho 50mm
* Estilete
* Ferro de passar 
* Chateou em formato de flor na cor lilas
* Moldes anexo

PASSO A PASSO
1. Transfira os moldes para o e.v.a., seguindo a sugestão de cores. Com o auxilio da tesoura recorte todas as peças
* uma dica importante vire o e.v.a. e  não a tesoura, pois assim você evita que fique rebarbas na sua peça.

2. Após cortar um quadrado no tamanho 10x10cm na cor pele, com auxilio do ferro de passar aqueça por mais ou 
menos 40 segundos. Quando o e.v.a. estiver bem maleável modele sobre a bola de isopor no tamanho 50 mm. 

3. Em seguida, com auxilio de um estilete, corte a bola de isopor ao meio e cole o e.v.a. pele que foi modelado, recorte 
as sobras e em seguida cole o cabelo preto na parte de trás da bola de isopor.

* para fazer um melhor acabamento corte uma tira de e.v.a. preto no tamanho 0,5x15cm, e cole delicadamente ao arredor da bola de 
isopor. Use pouco adesivo instantâneo.

4. Cole primeiro a franja sobre o rosto centralizando.
5. Em seguida cole o cabelo um de cada lado, cole um lacinho pronto sobre a emenda de cada cabelo que forma uma 

Maria chiquinha;
6. Em seguida, com auxílio da cola instantânea passe um pouquinho sobre o vestido na parte menor e cole o rostinho, 

depois cole as mãos uma de cada lado;
7. Com auxilio da caneta permanente preta com a ponta mais grossa faça os olhos e com a ponta fina faça boca, nariz, 

sobrancelhas e cílios;
8. Em seguida passe a maquiagem nas bochechas e pingue pequenas gotas de tinta relevo branca nos olhos e 

bochechas;
9. Recorte o molde do sinalizador feito no e.v.a. lilás com gliter em seguida sobreponha sobre o e.v.a. rosa bebe e cole 

com ajuda do adesivo instantâneo, recorte em toda a volta deixando mais ou menos 0,5cm nas laterais para dar um 
efeito sobreposto, cole a flor em uma ponta e em seguida sobreponha a borboleta que foi feita no e.v.a. branco 
cristal;

10. Em seguida cole o rostinho da nossa boneca centralizando, em seguida cole o vestido e sobre a gola cole o botão no 
formato de flor;

11. Para finalizar cole a plaquinha de identificação que foi feita sobre o e.v.a. lilás com gliter e e em seguida sobreponha 
sobre o e.v.a. rosa Poá também teremos efeito sobreposto.

SUA PEÇA ESTA FINALIZADA USE E ABUSE DAS CORES E DA SUA CRIATIVIDADE

INSPIRAÇÃO
Essa peça foi feita para decorar a porta de entrada da sala de aula, onde na plaquinha pode ser colocada o nome da professora

RENDIMENTO
Com o material adquirido você consegue produzir 07 peças dependendo da maneira de aproveitamento na hora de transferir os moldes 
para o e.v.a.

PREÇO DE CUSTO POR PEÇA CONFECCIONADA: (valores com compra de material no estado de São Paulo) - R$ 3,50 (Três reais e 
Cinquenta Centavos)

PREÇO DE VENDA (Valor sugerido com base nos valores de mercado na região de São Paulo) - R$ 15,00 (Quinze Reais)

SINALIZADOR DE PORTA
decorado

www.kreateva.com.br
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