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O Ateliê Sabiá nasceu de uma grande 

vontade de viver fazendo o que gosto, 

ou melhor, viver fazendo as outras coisas que 

gosto! Vou explicar. 

Sempre gostei muito de decoração, fiz questão 

de escolher tudo o que decora a minha casa e 

sempre tive uma “queda” pelos artigos de 

cama, mesa e banho! Costumava 

falar que meu sonho era ser 

dona de uma loja de cama, 

mesa e banho e sou capaz de 

passar horas dentro de uma! 

Também sempre gostei muito 

de crianças, e foi nelas que investi 

a minha formação acadêmica e os 

últimos 16 anos trabalhando como professora de 

Educação Infantil. Já com minhas filhas, Ana de 4 

anos e Laura de 2, no começo de 2017 comecei 

a me arriscar na costura, como hobby mesmo, 

e os primeiros lençóis foram surgindo. Primeiro 

para elas, depois para amigos e familiares, até 

que começaram a surgir algumas encomendas... 

As pessoas gostavam dos resultados, eu ficava 

cada vez mais orgulhosa e feliz com minha 

nova habilidade (até então completamente 

desconhecida- jamais havia visto uma máquina 

de costura!) e foi aí que me deu o Click!, uma 

enorme vontade de criar e costurar cada vez mais. 

E desde lá essa vontade não para de 

crescer; cresceu tanto que agora 

ela está representada no Ateliê 

Sabiá, ao qual atualmente 

me dedico inteiramente, o 

que me gera uma enorme 

satisfação e alegria a cada dia. 

Criar decoração para o universo 

infantil; harmonia e aconchego para 

os momentos mais íntimos com nossos filhos. 

Momentos de cuidar, de estar junto, de trocar, de 

amar.

                                                    

Rebeca Mesquita

O ATELIÊ SABIÁ
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Os tecidos utilizados em nossos produtos são 

escolhidos com muito cuidado. A qualidade 

é um dos critérios mais importantes. Tudo 

é feito em 100% algodão, o que garante 

que as nossas peças tenham uma grande 

durabilidade e que sejam gostosas de 

usar. Além disso, fizemos questão de optar 

por tecelagens nacionais reconhecidas no 

mercado, garantindo a origem e qualidade 

da matéria prima, além de valorizar o que é 

feito em nosso país, o que é nosso!

ESCOLHA DA MATÉRIA PRIMA

COLEÇÃO - AQUARELA

Nossa primeira coleção, Aquarela, foi criada com muito carinho, pensada em todos os detalhes para 

inaugurar o Ateliê Sabiá. As estampas foram feitas com a leveza da pintura em aquarela e pensadas para 

transmitir harmonia e delicadeza, ao mesmo tempo em que convida a 

um mergulho no universo infantil, proporcionando brincadeiras 

e interações entre elas e as crianças.

Os temas e as paletas de cores foram criados por Rebeca 

Mesquita e Luiza Normey, que foi quem fez toda a arte. 

Luiza resolveu juntar sua paixão pela pintura manual com 

sua formação em design gráfico e acabou se encontrando 

no mundo das estampas. Aquarela é sua técnica favorita. 

Criar a primeira coleção do Atelier Sabiá foi para ela uma 

grande oportunidade para trabalhar com um dos seus temas 

preferidos, ilustração infantil. 

PRODUTOS 

PARA A CAMA
- Jogo de lençol de berço

- Jogo de lençol cama junior

- Jogo de lençol solteiro

- Lençol de elástico estampado para berço

- Duvet para berço

- Duvet para cama junior/solteiro

- Recheio de duvet para berço

- Recheio de duvet para cama junior/solteiro

PARA O BANHO
- Toalha avental com toalha fralda

- Toalha com capuz média com toalha fralda

- Toalha com capuz grande

- Toalha de praia / piscina

- Jogo de toalha de banho + rosto

SUPER ÚTEIS
- Kit fralda de ombro + fralda de boca

- Kit saquinhos organizadores
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JOGOS DE LENÇOL DE BERÇO

Jogo de lençol de berço casinhas salmão + 
textura salmão

R$ 190,00

Jogo de lençol de berço baleias azul + 
textura azul
R$ 190,00

Jogo de lençol de berço animais amarelo 
+ textura cinza

R$ 190,00

Jogo de lençol de berço baleias salmão + 
textura verde

R$ 190,00

Disponível em 
06 composições 

de estampas.
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LENÇOIS DE BERÇO COM ELÁSTICO ESTAMPADO AVULSO

Lençol avulso estampa vermelho
R$ 70,00

Lençol avulso estampa azul
R$ 70,00

Lençol avulso estampa cinza
R$ 70,00

Lençol avulso estampa verde
R$ 70,00

Uma opção para 
compor com o seu 

jogo de berço.
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JOGOS DE LENÇOL CAMA JUNIOR E CAMA SOLTEIRO

Jogo de lençol cama junior/cama solteiro 
casas salmão + textura salmão

junior R$ 210,00
solteiro R$ 220,00

Jogo de lençol cama junior/cama solteiro 
baleias azul + textura azul

junior R$ 210,00
solteiro R$ 220,00

Jogo de lençol cama junior/cama solteiro 
baleias azul + textura cinza

junior R$ 210,00
solteiro R$ 220,00

Jogo de lençol cama junior/cama solteiro 
animais rosa+ textura verde

junior R$ 210,00
solteiro R$ 220,00

Disponível em 06 
composições de 

estampas. 
Lençol de elástico 

estampado.
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JOGOS DE TOALHAS

Jogo de toalha (banho + rosto) 
dupla face | baleias azul

R$ 180,00

Toalha com capuz média com toalha
fralda baleias salmão + textura salmão

R$ 140,00

Toalha de praia/piscina 
textura azul
R$ 130,00

Toalha avental com toalha fralda animais 
amarelo + textura cinza

R$ 140,00

Toalha com capuz grande 
textura salmão

R$ 140,00

Toalha de praia/piscina 
baleias azul
R$ 130,00

Disponível em 
06 composições 

de estampas.
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KITS FRALDAS

Kit 2 fraldas de ombro com 2 fraldas de boca 
animais rosa + textura cinza | casinhas verde + textura verde | baleias salmão + textura verde

R$ 70,00

Kit 2 fraldas de ombro com 2 fraldas de 
boca baleias salmão+ textura salmão 

R$ 70,00

Kit 2 fraldas de ombro com 2 fraldas de 
boca baleias azul+ textura azul

R$ 70,00

Kit 2 fraldas de ombro com 2 fraldas de 
boca animais amarelo+ textura cinza

R$ 70,00

Kit 2 fraldas de ombro com 2 fraldas de 
boca casinhas azul+ textura verde

R$ 70,00

Disponíveis em 11 
composições de 

estampas.
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Textura cinzaTextura salmão Textura azul Textura verde

Baleias azul

Animais amarelo

Casas azul

Baleias salmão

Animais rosa

Casas salmão

ESTAMPAS E TEXTURAS
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Baleias azul + textura azul

Animais amarelo + textura cinza

casas azul + textura azul

Baleias salmão + textura verde

Animais rosa + textura verde

casas salmão + textura salmão
COMPOSIÇÕES



CONTATO + CRÉDITOS

CRÉDITOS

• Fotos: Alexandre Schneider 

• Produção: Danielle Figueiredo Schneider e  

Pietra Figueiredo Azzi

• Design e Diagramação: Doisemum

* Os preços dos produtos estão sujeitos a reajustes. 

CONTATO

• +55 11  97544.8383 

• contato@ateliesabia.com.br

• www.ateliesabia.com.br

• @ateliesabia



ateliesabia.com.br


