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Olá, 

 

Meu nome é Carla Vieira. Sou a criadora e responsável pela Maria Cotinha - Arte em Pano e gostaria de 
apresentar um pouquinho do nosso projeto. 

A Maria Cotinha produz bonecas, naninhas, almofadas e itens para bebês e crianças. Também temos 
algumas peças direcionadas ao público adulto como sacolas, carteiras e necessaires. 

Os nossos produtos são feitos de forma artesanal, com projetos próprios, levando em conta a 
funcionalidade da peça e a harmonia na combinação das cores e detalhes. Nosso cliente vai receber uma 
peça única, produzida com muito amor e cuidado. 

Os tecidos utilizados são previamente lavados. Isso evita que encolham ou manchem depois que a peça 
estiver pronta. 

Nossos bonecos e bichinhos tem as costuras internas reforçadas para maior 
segurança, evitando que o enchimento de fibra siliconada escape através 
delas. Os detalhes e enfeites de cada peça são costurados à mão ou máquina 
ao invés de colados para garantir sua resistência na mão dos pequenos. 

Nosso desejo é que cada cliente tenha uma ótima experiência com seu 
produto e que ele transmita todo o carinho usado durante a sua produção.  

 

Segue a apresentação de alguns itens feitos pela Maria Cotinha – Arte em 
Pano... 

 
Abraços 
Carla Vieira 
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Bonecas e Bonecos 

 

• Modelo 1 – cód. B0001 
Este modelo tem cerca de 60 cm de altura. 
Corpo feito com tecido de algodão e recheio de fibra siliconada. 
Cabelo em feltro. O rosto é pintado à mão. 
As costuras internas do corpo são reforçadas e feitas com ponto menor do que o padrão para não ter risco 
de abrir durante o uso e para evitar que a fibra escape. 
Pode ser feito no modelo menina ou menino. 
A cor de pele e olhos, bem como cores e modelos de cabelo e roupas podem ser escolhidos pelo cliente no 
momento do pedido. 
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• Modelo 2 – cód. B0002 
Este modelo tem cerca de 40 cm de altura. 
Corpo feito com tecido de algodão e recheio de fibra siliconada. 
Cabelo em feltro. O rosto é pintado à mão. 
As costuras internas do corpo são reforçadas e feitas com ponto menor do que o padrão para não ter risco 
de abrir durante o uso e para evitar que a fibra escape. 
Pode ser feito no modelo menina ou menino. 
A cor de pele e olhos, bem como cores e modelos de cabelo e roupas podem ser escolhidos pelo cliente no 
momento do pedido. 
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• Modelo 3 – cód. B0010 
Este modelo tem cerca de 34 cm de altura. 
Corpo feito com tecido de algodão e recheio de fibra siliconada. 
Cabelo em lã ou linha. O rosto é pintado à mão. 
As costuras internas do corpo são reforçadas e feitas com ponto menor do que o padrão para não ter risco 
de abrir durante o uso e para evitar que a fibra escape. 
Pode ser feito no modelo menina ou menino. 
A cor de pele e olhos, bem como cores e modelos de cabelo e roupas podem ser escolhidos pelo cliente no 
momento do pedido. 
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• Modelo 4 – cód. N0011 
Este modelo tem cerca de 35 cm de altura. Segue o estilo dos “naninhas”, não tem braços e pernas móveis, a 
boneca fica em uma peça única. 
Corpo feito com tecido de algodão e recheio de fibra siliconada. 
O rosto é pintado à mão. 
As costuras internas do corpo são reforçadas e feitas com ponto menor do que o padrão para não ter risco 
de abrir durante o uso e para evitar que a fibra escape. 
A cor de pele, olhos e cabelo podem ser escolhidos pelo cliente no momento do pedido. 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mariacotinha.com.br/
mailto:mariacotinha01@gmail.com
http://www.facebook.com/mariacotinha/
http://www.instagram.com/carladvieira25/


 

 

 
Maria Cotinha – Arte em Pano 

www.mariacotinha.com.br / mariacotinha01@gmail.com 

 www.facebook.com/mariacotinha/  

 www.instagram.com/mariacotinhaloja/  

 (51) 99133.8241  

 

 
Comparativo de tamanhos entre os modelos 
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