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Mais fotos. Mais fotos. Na parede, papel de parede adamascado. Hoje em dia comum a gente ter
milhares de fotos, mas todas ficam em arquivos digitais e que podem se perder com o tempo. Show
more . Aandre Nattanaell 21,125 views 1:42 Configurando Facebook - Duration: 3:00. Jump
toSections of this pageAccessibility HelpPress alt + / to open this menuRemoveTo help personalize
content, tailor and measure ads, and provide a safer experience, we use cookies. Loading. Transcript
The interactive transcript could not be loaded. Language: English Location: Russia Restricted Mode:
Off History Help Loading. Published on Mar 8, 2012 MODOS DE POR TIMELINE FEITO 20/06/2012
Category People & Blogs License Standard YouTube License Show more Show less Loading. Mais
fotos. Close Yeah, keep it Undo Close This video is unavailable. Para colocar as fotos, basta usar
alfinetinhos coloridos que ainda do um charme especial ao mural. Nesta proposta de decorao do
home office, o mural estilo varal foi feito na parede de lousa. Formato corao. Que tal reaproveitar as
luzinhas de natal para formar o mural de fotos? Aqui a proposta foi de usar o cordo de luzes para
fazer os varais em que as fotinhos ficam penduradas, e quando as luzinhas so acessas o varal de
fotos ganha um charme a mais. O pallet funciona como divisria. O mural de fotos pode ser feito com
varais que se estendem de um lado ao outro da moldura, e assim as fotos ficam como se fosse um
quadro decorando a parede. Se voc quer uma ideia simples e barata de mural de fotos, pode
aproveitar essa inspirao. Os pallets foram transformados em prateleiras. Depois s usar prendedores
e colocar as fotos que vo decorar a parede. rvore. Mais fotos. As gaiolas so a nova tendncia para
decorao de interiores e o item que pode ser comprado em lojas de decorao tambm pode ser
transformado em um painel de fotos, como o caso dessa proposta. Na mesa do home office, decorao
com flores. De cortia. O resultado fica um charme e o melhor que simples e barato de reproduzir.
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