


Era uma vez e ainda é: um Baobá 
imenso. Uma árvore tão grande, 
mas tão grande, que no miolo do 
seu tronco cabe um ateliê inteiro, 
onde duendes artesãs confeccio-
nam peças encantadas, um verda-
deiro tesouro!

Tudo ali dentro é feito à mão, com 
muita alegria e beleza! Porque as 
duendes trabalham cantando e 
cantam trabalhando...
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Vocês sabiam que as mãos são exten-
sões do coração? Sim, o coração se pro-
longa nas mãos. Criações feitas à mão 
carregam sempre o abraço, a magia!

E mágico é tudo aquilo que transforma. 
As peças do Ateliê Baobá têm o poder 

de transformar!

Foi o que aconteceu no quarto de 
Viviane, quando as peças mágicas 

chegaram, fazendo o coração da 
menina brincar!

 Agora ela acompanharia algumas 
aulas em casa e faria as lições em 

seu novo cantinho. 



Tinha mesinha e cadeira, com seu nome: 
V I V I A N E 

Tinha porta-lápis e vários potinhos para 
organizar os materiais de escola. Um painel 
onde ela adorava desenhar em pé! E na 
prateleira dos livros, estava escrito: 

Era uma vez...



Pois era uma vez e ainda é, uma meni-
na chamada Viviane, que sentiu a força 
daquela árvore dentro do coração. 

Como se as duendes do Baobá moras-
sem lá, no tambor do peito dela, batu-
cando seu coração feito à mão e dando 
cócegas, enquanto trabalhavam can-
tando e cantavam trabalhando. 

Assim também a menina aprendia 
brincando e brincava aprendendo. 
Ela sentia prazer e curiosidade!



Mas a verdade é que não 
era sempre fácil. Havia umas 
coisas para lá de complica-
das! Às vezes, Viviane não 
entendia nada, o corpo 
cansava e o pensamento 
dava nó. Ainda bem que 
estavam ali, na parede, as 
guirlandas e a bexiga. Para 
lembrar de não esquecer a 
festa que era aprender! 



APRENDER
É UMA 
FESTA

As peças das artesãs eram 
mesmo mágicas!

E quanto mais o tempo passava, 
mais Viviane aprendia. Até que 
um dia, ela realmente entendeu 
as palavras da plaquinha, que 
ficava pendurada na porta do 
seu quarto! Foi surpreendida 
por aquela alegria de batucada 
em melodia de canção, enquan-
to lia em voz alta: 

As peças das artesãs 
eram mesmo 

mágicas!



 Projeto criado por Codecorar Petite inspirado 
na história “Coração feito à mão”



Coração Feito à Mão é um livro original da Ateliê Baobá Mostra: Decora-
ção com Propósito. Uma mostra virtual de decoração infantil realizada pela 
marca Ateliê Baobá que, mais do que apresentar ambientes decorados por 
arquitetos renomados, tem como objetivo trazer um conteúdo que aborda 
questões importantes do desenvolvimento dos pitucos. O Ateliê Baobá acre-
dita que a decoração de um ambiente destinado para as crianças pode ter 
um papel fundamental em seu desenvolvimento e na forma que elas vêem 
o mundo.

Em 2021, sua 2ª edição, os ambientes criados e projetados pelos escritórios 
de arquitetura convidados foram os cenários de 10 histórias criadas espe-
cialmente para o projeto. Neste livro está um deles.

Para visitar a mostra, acesse www.mostra.ateliebaoba.com.br ou leia o 
QR Code.
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