DEIXE

SUA CASA

LINDA PARA O

NATAL

Se você perdeu, em algum momento de sua vida, aquele sen mento de magia perante o
Natal, um caminho para recuperá-lo é reunir sua família ou as pessoas que mais gosta,
como aqueles amigos queridos, e convocá-los para ajudar na decoração da sua casa.
Providencie diversos materiais, podem ser simples, como sal grosso, cola quente,
compoteiras ou taças de vinho ou champanhe que já tenha em casa, potes de maionese,
galhos secos, pedrinhas e papéis coloridos, doces e pronto, vocês já podem começar.
O importante é que seja muito diver do e acompanhado de brincadeiras e risadas.
Para completar a magia da tarde prepare guloseimas e pe scos, para que tudo ﬁque
ainda mais prazeroso! Você vai se surpreender como essa a tude simples, poderá ser
marcante, para você e também para quem par cipou.
O Natal é uma data emocional, feita de amor e alegria e, às vezes, também de
sen mentos como nostalgia e até tristeza, mas eles também fazem parte da vida, que é
cíclica, hora estamos felizes, e hora nem tanto. Isso acontece para que possamos
reconhecer a felicidade quando ela es ver presente.
Outra forma, de entrar no espírito de Natal, é ajudar o próximo. Experimente levar
brinquedos a uma creche, visitar um asilo, ajudar alguém carente, você vai perceber que
junto com o sorriso das pessoas que ajudou, brotará intensamente seu próprio sorriso.
Então não deixe de entrar no clima do natal e renda-se ao encanto deste ritual. Decore
sua casa, pode ser com detalhes simples, mas que se tornarão muito especiais.

Árvores de Natal Cria vas
Use a parede da sua casa para criar árvores de natal diferentes usando fotos,
gravetos, pisca pisca e outros materiais. Usar fotos da família na árvore de natal
também está super em alta, assim como materiais mais rús cos e sustentáveis.

Inove na decoração
u lizando árvores secas.
A árvore ao lado são de
canos de PVC de tamanhos
diferente cortados. Dentro
de cada círculo um enfeite
ou bola de natal

Decoração
Bolas de natal coloridas dentro de vasos de vidro deixam a mesa incrível;
Uma moldura de quadro pintada e decorada decoram a janela.
Taças de cabeça para baixo viram suporte para velas. O pisca-pisca vira um varal
de fotos. Caixas de feira acomodam o presépio e vasos de ﬂores viram uma
linda árvore com botões coloridos.

Decoração
Canela em pau transformam a vela branca;
O sal dentro de vidros ﬁca um charme e remete à neve. Até potes de vidro
podem ser aproveitados com sal no fundo, velas e enfeites;
Outra ideia bacana é usar as nozes e castanhas para compor a decoração.

Decoração
Veja como fazer um enfeite usando bola de isopor e pinhas e também uma
estrela usando palitos de churrasco e barbante.

Decoração
Passo a passo para fazer um boneco de neve super fofo.
Materiais: 2 bexigas, cordão ou lã branca, cola, cola
quente, ﬁtas coloridas, cartolina preta retalhos de
tecido vermelho, gravetos e botões.
Passo a passo:
– Encha duas bexigas até ﬁcar do tamanho que você
imagina seu boneco de neve. Uma menor para
formar a cabeça e outra maior que vai ser o corpo;
– Colo uma bexiga na outra no formato do boneco;
– Passe cola em toda super cie e enrole o cordão
branco pelas bexigas, deixando alguns espaços
vazados;
– Deixe secar completamente;
– Estoure as bexigas e re re de dentro das duas
esferas que se formaram com o cordão enrijecido
pela cola;
– Com a cola quente prenda dois gravetos, um de
cada lado, na esfera maior, formando os braços do
boneco;
– Com a cartolina faça um chapéu pro seu boneco e
ﬁxe também com a cola quente;
– Use o retalho vermelho para fazer a echarpe do
boneco;
– Com a cartolina crie dos pequenos botões pretos
para os olhos; o nariz pode ser feito com uma
pon nha do tecido vermelho da echarpe e para criar
a boca, cole uma linha preta;
– Acrescente dois botões e seu boneco de neve está
pronto!

Decoração de Mesa
Para deixar a sua mesa linda aprenda a fazer uma árvore de natal dobrando
o guardanapo;
Um pinheiro cortado no papel dourado ou um maior no papel vermelho
deixam um visual incrível. E que tal pinhas amarradas com ﬁtas?

Decoração de Cadeiras
Já pensou que as suas cadeiras podem ser decoradas também?
Olhem que ideias legais!!
Fitas, gorros e muita cria vidade renovam a sua casa!!

Comidinhas
Um cone de isopor viram lindas árvores de frutas e guloseimas da nossa loja;
Veja como acomodar os frios com um lindo visual natalino!!

Boas

Festas

