


Chegamos aos 5 anos de projeto e em 2020 
vamos comemorar! Essa edição do OMD está 
muito especial e cheia de novidades. 
Se liga só no que vem por aí...

ESTAMOS EM FESTA!



Títulos Exclusivos
Se tem uma marca que nós amamos é a BG Crafts. 
Então que tal neste ano colocarmos 1 título BG em 
cada um dos nossos projetos de aula?
Isso mesmo, no OMD20 teremos títulos BG em 
TODOS os 10 projetos de páginas duplas que 
faremos em aula. 
Mas calma que as novidades não acabaram por aí...



Que tal ao invés de 10 páginas duplas o projeto OMD2020 
termos 15 páginas duplas? Eu disse que estamos em festa 
pelos nossos 5 anos. 
5 scrappers convidadas farão 5 páginas extras com os 
retalhos dos projetos que sobraram. Essas páginas não 
serão ministradas em aulas pelas nossas tutoras, mas você 
poderá executar o projeto em casa seguindo nosso passo a 
passo. 
Ou seja, um álbum ainda mais gordinho em 2020!! O nome 
das nossas convidadas será divulgado de forma especial, 
aguarde....! 
Agora que você já está por dentro das novidades da nossa 
edição de aniversário, vamos conversar mais sobre o OMD? 
Bom, deixa eu me apresentar... 

5 Projetos Extras!!!

?



Oi, eu sou a Lari Batista! No ano de 2016, 
lançamos um projeto em parceria com o 
Ateliê Craft (Caruaru, PE). O Melhor de 
2016 foi um álbum em que durante 10 
meses do ano fizemos uma página dupla 
com o propósito de guardar nossos 
melhores momentos do ano. O projeto foi 
um sucesso em 2016 e resolvemos 
repetir em 2017, mas, desta vez, para o 
Brasil todo. Construímos uma rede de 
pessoas apaixonadas fazendo scrap por 
todo o país. 

Apresentação

Clique e saiba mais

https://www.laribatista.com.br/bio


O Projeto
Em 2017, as aulas aconteceram no meu ateliê em 
Londrina, no Paraná e também por mais 15 cidades 
brasileiras. Em 2018 o movimento continuou lindo. Já em 
2019 nosso time de tutoras e de alunas se espalhou ainda 
mais. Tivemos 25 tutoras pelo Brasil e uma nos Estados 
Unidos. Ou seja, estamos indo pro quinto ano espalhando 
scrap por este país e fora dele. 
Contamos com um time especial de Tutoras que com todo 
o seu jeitinho particular, sotaque e amor pelo scrap 
juntava-se com a sua turma mensalmente para fazerem o 
mesmo projeto. 

Até alunas em outras cidades que não possuíam uma tutoria, recebiam seus projetos na 
caixinha.Todos os meses, portanto, as alunas e tutoras recebiam uma caixinha com todo o 
material necessário e os kits já montados para fazer a página, além de um passo a passo (em PDF) 
super detalhado do projeto.



Evolução das marcas



O Melhor de 2016 e 2017 foram maravilhosos, 
OMD2018 foi especial,mas sinceramente, o 2019 
foi incrível! Fomos muitas pessoas espalhadas por 
esse mundo fazendo um mesmo projeto. Ou seja, 
tínhamos uma mesma página com sotaque gaúcho 
e maranhense. 
Tivemos tanto lojistas abrigando OMD2019 (é 
assim que chamamos nosso projeto 
carinhosamente) em suas lojas, como scrappers 
dedicadas que abriram suas casas para receber 
nosso projeto como incríveis tutoras! Foi mágico. 
Dá uma olhadinha por onde nosso projeto passou 
em 2019.

OMD pelo Mundo



O projeto tem duração de 10 meses (de março a dezembro). 
Em cada um dos meses fazemos uma página dupla com uma 
técnica e um tema diferente. Os temas são variados como: 
família, viagem, amigos, scrap, etc. As técnicas do álbum 
passam pelas principais do scrap: carimbos, costura, mini 
álbum, sketche, fitinhas, etc. Assim ao final do ano você terá 
um álbum com 10 páginas duplas e terá aprendido o uso de 
diferentes técnicas e ferramentas. As coleções usadas são 
nacionais e importadas, selecionadas com carinho no 
melhor estilo Lari Batista: colorido e alegre . E claro, está 
incluso os 15 plásticos das páginas. Em um dos meses 
faremos a capa além das páginas duplas. Assim ao chegar 
dezembro, seu álbum estará completinho! As técnicas e 
temas do OMD2020 serão  definidos em março de 2020. 

O Álbum



2016 2017 2018 2019

Eu sei que você, assim como eu, ama tirar fotos! 
Ao chegar no fim do ano, repare quantas delas você 
revelou. O OMD2020 é um álbum composto por 10 páginas 
duplas além das 5 páginas extras de convidadas 
especiais. Nelas, além de aprender diversas técnicas você 
vai abrigar seus melhores momentos do ano. 
Foi tão bom ver os álbuns tomando forma, o projeto que 
sonhamos acontecer, ver as alunas aprendendo técnicas, 
descobrindo ferramentas e  revelando fotos. Queremos 
vivenciar esta experiência novamente, mas agora com 
você. E aí, vamos juntas nessa aventura?

Clique nos ícones abaixo e veja mais fotos:

Porque participar

https://www.instagram.com/explore/tags/albumomelhorde2016/
https://www.instagram.com/explore/tags/albumomelhorde2017/
https://www.instagram.com/explore/tags/albumomelhorde2018/
https://www.instagram.com/explore/tags/albumomelhorde2019/


Existem 2 maneiras de você participar com a gente: presencialmente 
ou na caixinha. Teremos tutoras espalhadas pelo Brasil. Consulte se 
na sua cidade teremos algum representante. Se sim, maravilha. Entre 
em contato com ela e faça sua inscrição diretamente com a tutora 
para participar de aulas mensais. Sua tutora será responsável por te 
entregar todo o material. 

Mas se você mora em uma cidade que ainda não temos tutoria, não se 
preocupe. Você pode participar conosco na caixinha. A cada 2 meses 
uma caixinha é enviada pro seu endereço. Dentro dela vão 2 projetos. 
O passo a passo é super detalhado num arquivo de PDF. E se vc tiver 
alguma dúvida na execução nossa equipe estará a sua disposição. 

O frete é por minha conta! :)

Como funciona



R$1.300,00
cada

Alunas OMD19 Alunas NOVAS

RS1.400,00
cada

Você deve estar se perguntando quanto nossa edição de 5 

anos vai custar né? Pois olha só, vamos manter o mesmo 

valor para nossos alunos OMD2019. Isso mesmo, se você foi 

nosso aluno neste ano o valor permanece o mesmo, 

R$1.300,00. Para garantir este valor é necessário fazer sua 

inscrição até 10.12.2019.

Se você está ingressando neste mundo OMD agora com a 

gente o projeto custará R$1400,00. 

Lembrando que este valor poderá ser feito em ate 6x no 

boleto ou 4x no cartão. 

Garanta sua vaga com a sua tutora!!

Valores OMD20



Para garantir sua participação como aluno OMD20 é 
preciso fazer sua inscrição até 20.01.2020 
diretamente com a sua tutora. 

Ao se inscrever você terá direto aos 10 kits de 
páginas duplas das aulas, os 5 kits de páginas 
duplas das scrappers convidadas, um álbum com 15 
plásticos para abrigar suas páginas e passo a passo 
dos 15 projetos. 

No mês de MAIO o álbum será enviado. É neste mês 
que faremos a capa, a primeira e última página. Se 
prepare: esse kit é super recheado!

Detalhes de adesão



Os kits serão enviados a cada 2 meses (na caixa irão kits para as 
2 próximas aulas), começando em março. Então nossa 
programação será assim:
Março - aulas 1 e 2
Maio - aulas 3, 4 e álbum
Julho - aulas 5 e 6
Setembro - aulas 7 e 8
Novembro - aulas 9 e 10

Os PAPs serão liberados somente na semana da aula presencial. 
Assim todos os alunos fazem a aula juntos!
O pagamento será feito em até 6x no boleto ou 4x no cartão. Você 
poderá decidir com sua tutora qual forma de pagamento se 
adequea melhor a sua necessidade. Mas corra,sua vaga só estará 
garantida depois do pagamento da primeira parcela. 

O envio e as aulas



Começaremos nosso projeto em março de 
2020, por isso preciso da sua inscrição até 
20.janeiro.2020.

Para saber se  temos tutoria na sua cidade, 
entre em contato conosco. Teremos o maior 
prazer em lhe informar. Se não tiver, tudo 
bem.... você recebe as caixinhas do amor na 
sua casa com frete grátis.

Com Amor, 
 

Vamos Juntos?



Ficou com alguma dúvida?  

 hello@laribatista.com
 www.laribatista.com

OBRIGADA!

Fale conosco pelo WhatsApp

http://bit.ly/WhatsDaLari

