
Curso de Bordado 
para 

Iniciantes

O bordado
O bordado tem sido mais do 

que um aliado contra as 
doenças psicológicas, ele se 
tornou uma fonte de renda 
para muitas bordadeiras e

bordadeiros.

Terapêutico
 

Ajuda na criatividade

Acessível e econômico

Foi dada a
largada!
Preparamos uma semana 
exclusiva com 5 dias de 
curso online para quem 
quer aperfeiçoar ou 
aprender uma nova 
técnica de bordado.

100%
Online

dias de
curso

Gratuito

Sorteios Gráficos 
exclusivos

Certificado 
Digital

Aprenda um novo Hobby 

Adquira uma nova fonte 
de renda

Descubra pontos 
importantes do Bordado

Aprimore conhecimentos 

Agenda de Aulas
Aula 1 (17/05) Apresentação  

Introdução do curso

Aula 2 (18/05) Ponto Atrás
 Ponto Haste

Ponto Caseado

Aula 3 (19/05)  Ponto Corrente Aberto 
Ponto nó FrancêsPonto nó Francês

Aula 4 (20/05) Ponto Rosa raiada e 
Ponto Palestrina

Aula 5 (21/05) Revisão, dúvidas
 e sorteios

Por anos, ensina os seus alunos 
a desenvolverem novas técni-
cas manuais com uma metodo-
logia simples e acessível, suas 
aulas são focadas para que 
qualquer pessoa possa acom-
panhar e iniciar as técnicas do 
zero.

Cristina Amaduro, 
especialista em 
técnicas de tricô, 
crochê e bordado. 

Os principais pontos de
bordado:
Ponto haste, ponto atrás, 
ponto cadeado, ponto 
corrente, nó francês, rosa 
raiada, ponto palestrina

Metodologia:
Materiais:
Aprenda quais os mate-
riais essenciais para iniciar 
no bordado e a forma cor-
reta de usar

DICA: É importante que você realize o cadastro para concorrer aos 
sorteios durante as aulas e receber o seu certificado

 1 - As aulas acontece-
rão no Facebook da 
Coats Corrente dos 
dias 17/05 à 21/05 ás 
20hrs

 2 - Para garantir o certi-
ficado e participar dos 
sorteios, basta se cadas-
trar  no link que disponi-
bilizaremos em breve 
nas redes sociais da 
Coats Corrente - O ca
dastro é rápido e fácil

3 - Você poderá ter 
acesso direto ao 
nosso Telegram e 
receber conteúdos 
exclusivos da Coats

Como participar?

Coats Corrente Brasil
Coats Cadena Latam

Coats Corrente
Coats Cadena

www.correntecoats.com.br
www.cadenacoats.com

Este é só o começo! 
Em breve novos cursos e 

novas técnicas.


