Material para o Workshop - Dia das Mães – 24.04.21 – 10:00

Vamos fazer:
A) flor de origami de 5 pétalas (coloridas ou da mesma cor) e/ou uma de papel crepom
(da cor que quiserem) colada num cabo (hashi, palito de churrasco, canudinho, etc.);
B) vaso com garrafa pet de qualquer tamanho, enfeitado como quiserem: pintado
(precisa esperar secar), colar contas, miçangas, lantejoulas, fitas, rendas, coração, flor,
bichinho de EVA, etc.
C) cartão de Dia das Mães feito com cartolina, embalagem qualquer de papel firme,
encapada com papel origami e enfeitada com balões de papel origami, EVA, etc. e
barbante (linha de bordar, lã, barbante de embrulho, etc.).

Vocês vão precisar dos seguintes materiais:
- uma garrafa pet de qualquer tamanho (2 litros, 1,5 litros, 500 ml, etc.), cortada (mais ou
menos 12 cm de altura) e passar uma lixa de unha na borda, para não machucar;
- papel de origami (5 a 6 folhas de mesmo tamanho) que pode ser de qualquer tamanho e cor
para fazer as flores; e retalhos de papel origami para fazer os balões do cartão;
- EVA de qualquer cor (para fazer os balões do cartão ou decorar o vaso pet);
- 5-6 hashis, pode ser usado e limpo. ou 5-6 palitos de churrasco ou 5-6 canudinhos, conforme
a quantidade de flores que quiser fazer;
- pedaço de cartolina ou qualquer embalagem de papel firme (de bombom, biscoito, doce,
etc.) para fazer o cartão; o cartão pode ser simples ou de abrir, como um caderno;
- um rolo de papel crepom da cor que quiser;
- qualquer barbante, fio, linha, linha de bordar, lã para fazer os cordões do balão; ou pode
pintar os cordões com canetinha;
- contas, miçangas, lantejoulas, fita, renda, EVA, etc. para decorar o vaso de garrafa pet. Pode
pintar, se quiser, só que tem que esperar secar por algumas horas.
- tesoura;
- cola;
- lápis ou caneta;
- régua;
- durex;
- canetinha de várias cores.

