CURSOS da Janice-PAPEL ARTEIRO
Aulas variam de 3 a 4h, dependendo do projeto. O material está incluso e as ferramentas listadas, são
disponibilizadas durante a aula e devolvidas ao final de cada aula.
SCRAPBOOKING (álbuns decorados de fotografia e recordações)
FERRAMENTAS utilizadas: base de corte, estilete, régua de metal, tesoura de precisão, pinça, agulhão, crop-a-dile
Cursos
Descrição
Investimento Pré-requisito
Scrapbooking – introdução
Abordagem de questões como
Sob consulta
xxxxxx
(MATERIAL: papéis decorados, papéis lisos, organização de fotos, preservação,
cola de scrap, fita dupla face, fita banana,
elementos básicos de uma página
acessórios variados – botões, fitas, strass,
de scrapbooking e outros.
adesivos, ....)
Montagem de 1 página com
algumas técnicas como moldura,
rasgado, ilhós, fitas, botões, etc
Scrapbooking – montagem de páginas
(MATERIAL: papéis decorados, papéis lisos,
cola de scrap, fita dupla face, fita banana,
acessórios variados – botões, fitas, strass,
adesivos ....)

Montagem de 2(duas) páginas de
scrapbooking.
Técnicas variadas

Sob consulta

Intro ao scrap

ENCADERNAÇÃO
FERRAMENTAS utilizadas: base de corte, estilete, régua de metal, tesoura de precisão, pinça, agulhão, crop-a-dile,
gabarito para encadernação 6mm e 15mm, fio de cabelo, dobradeira, base de EVA, rolinho de espuma, pincel
Cursos
Descrição
Investimento Pré-requisito
Encadernação-Bloquinhos
Montagem de três modelos.
Sob consulta
xxxxxxxxxx
(MATERIAL:papel Chamex 75 ou 90g,
Modelo 1: bloquinho 7,5x10cm com
papelão cinza, papel decorado180g , papel cola e capa flexível
liso 180g, papel kraft 60 a 80g, cola
Modelo 2: bloco de notas 10x 15cm
cascorez, argolas articuladas, papel cartão
com 2 argolas e capa dura
ou supremo)
Modelo 3: bloco de notas 10x15cm
com wire-o e capa dura.
Encadernação-Moleskine
Montagem de um caderninho Sob consulta
xxxxxxxxxx
(MATERIAL: 35 a 40 folhas de papel
tamanho
10x14cm
Chamex 75 ou 90g, papelão cinza, papel
aproximadamente, costurado no
decorado 180g, papel liso 180g, papel kraft estilo MOLESKINE.
60 a 80g , cola cascorez, linha 10, agulha,
elástico chato, ilhós 3/16”)
Encadernação-costura japonesa
Montagem de um livro/caderno Sob consulta
xxxxxxxxxx
(MATERIAL: 20 folhas papel A4 180g ou 10 tamanho A4 ou, 15x 27cm,
folhas de papel 180g 30,5 x 30,5cm,
aproximadamente com costura
papelão cinza, papel decorado, papel kraft japonesa.
60 a 80g , papel liso 180g, cola cascorez,
fita ou cordão tipo fio kraft)
Encadernação-costura Long stitch button
Montagem de um caderno Sob consulta
xxxxxxxxxx
hole
tamanho A5 com encadernação
(MATERIAL:papel Chamex 75 ou 90g,
costura long stitch button hole.
papelão cinza, papel decorado, papel kraft
60 a 80g , papel liso, cola cascorez, fio
encerado, agulha, elástico chato, ilhós
3/16”)

Encadernação-costura Copta
(MATERIAL:papel Chamex 75 ou 90g,
papelão cinza, papel kraft 60 a 80g ,papel
decorado, papel liso, cola cascorez, linha
encerada, agulha, elástico chato, ilhós
3/16”)
Encadernação-costura Belga
(MATERIAL:papel Chamex 75 ou 90g,
papelão cinza, papel decorado, papel liso,
papel kraft 60 a 80g ,cola cascorez, linha
encerada, agulha, elástico chato, ilhós
3/16”)
Encadernação-costura na lombada
(MATERIAL:25 folhas papel A4 180g ,
papelão cinza, papel decorado, papel kraft
60 a 80g ,papel liso, cola cascorez, fio
encerado, agulha, elástico chato, ilhós
3/16”)
Encadernação-Wire-o embutido
(MATERIAL: 20 a 30 folhas papel A4 180g ,
papelão cinza, papel kraft 60 a 80g ,papel
decorado, papel liso, cola cascorez, wire-o
7/8”, elástico chato, ilhós 3/16”)
Encadernação-argolas na lombada
(MATERIAL: 20 a 30 folhas papel A5 180g ,
papelão cinza, papel kraft 60 a 80g ,papel
decorado, papel liso, cola cascorez, 2
argolas articuladas 2,5 a 3cm)
Encadernação-Fichário
(MATERIAL: papelão cinza, papel decorado,
2 folhas de papel liso 55x65cm, cola
cascorez, garra pra fichário 4 furos,
elástico chato, ilhós 3/16”)
Encadernação-Pinos
(MATERIAL: papelão cinza, papel kraft 60 a
80g , papel decorado, 2 folhas de papel liso
55x65cm, cola cascorez, 3 parafusos de
metal de 3,5cm, luva plástica)

Montagem de um caderno
tamanho A5 com encadernação
costura copta.

Sob consulta

xxxxxxxxxx

Montagem de um caderno
tamanho A5 com costura Belga.

Sob consulta

xxxxxxxxxx

Montagem de um álbum 15x15cm
com 5 caderninhos costurados na
lombada.

Sob consulta

xxxxxxxxxx

Montagem de um caderno
tamanho A4, vertical, com lombada
e wire-o embutido.

Sob consulta

xxxxxxxxxx

Montagem de um álbum com
argolas na lombada, tamanho A5,
horizontal.

Sob consulta

xxxxxxxxx

Montagem de um fichário com 4
argolas (ferragem), tamanho A4,
com bolso interno

Sob consulta

xxxxxxxxxx

Montagem de um álbum para
scrapbooking com lombada e com 3
pinos tamanho para páginas
30,5x30,5cm, com 5 plásticos.

Sob consulta

xxxxxxxxxx

MINI – ÁLBUNS decorados
FERRAMENTAS utilizadas: base de corte, estilete, régua de metal, tesoura de precisão, pinça, agulhão, crop-a-dile,
gabarito para encadernação 6mm e 15mm, fio de cabelo, dobradeira, base de EVA, boleador de vinco, rolinho de
espuma, pincel
Cursos
Descrição
Investimento Pré-requisito
Mini-álbum SANFONADO
Você vai aprender a fazer e decorar Sob consulta
xxxxxxxxxx
um lindo modelo de mini-álbum.

(MATERIAL:papel liso 180g, coleção de
papel decorado 180g, papelão cinza, cola
de scrapbooking, fita dupla face, fita
banana, fita de cetim, tafetá ou voil)
Mini-álbum DOBRADURA
(MATERIAL: 3 folhas papel liso 180g
30,5x30,5cm, coleção de papel decorado
180g, papelão cinza, cola de scrapbooking,
fita dupla face, fita banana, fita de cetim,
tafetá ou voil)
Mini-álbum ESTRELA
(MATERIAL:papéis lisos 180g em 3 cores ou
tonalidades da mesma cor, coleção de
papel decorado 180g, papelão cinza, cola
de scrapbooking, fita banana, fita dupla
face, fita de cetim, tafetá ou voil)
Mini-álbum COM FITAS
(MATERIAL:papéis lisos 180g, coleção de
papel decorado 180g, papelão cinza, cola
de scrapbooking, fita dupla face, papel
kraft 60 a 80g , fita banana, fitas de cetim,
tafetá ou voil, acessórios diversos para
decorar)
Mini-álbum SHABBY CHIC
(MATERIAL:papéis lisos 180g, coleção de
papel decorado 180g, papelão cinza, cola
de scrapbooking, cola cascorez, wire-o 7/8”
ou maior, fita dupla face, fita banana, fitas
de cetim, tafetá ou voil, carimbeira
marrom, lixa, acessórios diversos para
decorar)
Mini-álbum AMOR
(MATERIAL: papéis lisos 180g, coleção de
papel decorado 180g, papelão cinza, cola
de scrapbooking, fita dupla face, fita
banana, fitas de cetim, tafetá ou voil,
acessórios diversos para decorar)
Mini-álbum BEBÊ
(MATERIAL:papéis lisos 180g, coleção de
papel decorado 180g, papelão cinza, papel
kraft 60 a 80g, cola de scrapbooking, fita
dupla face, fita banana, fitas de cetim,
tafetá ou voil, acessórios diversos para
decorar)
Mini-álbum VIAGEM
(MATERIAL:papéis lisos 180g, coleção de
papel decorado 180g, papelão cinza, papel
kraft 60 a 80g , cola de scrapbooking, fita
dupla face, fita banana, fitas de cetim,

Sob consulta

xxxxxxxxxx

Sob consulta

xxxxxxxxxx

Sob consulta

xxxxxxxxxx

Você vai aprender a fazer e decorar
um lindo mini-álbum encadernado
com o charmoso WIRE-O, no estilo
shabby chic

Sob consulta

xxxxxxxxxx

Você vai aprender a fazer e decorar
um lindo mini-álbum com argolas
na lombada, 4 envelopes e tags.

Sob consulta

xxxxxxxxxx

Confecção de um mini álbum com o
tema bebê, com lombada e miolo
colados, envelopes e tags.

Sob consulta

xxxxxxxxxx

Confecção de um mini álbum com
muitas abas, envelopes e técnicas
para juntar suas recordações de
viagem.

Sob consulta

xxxxxxxxxx

Você vai aprender a fazer e decorar
um lindo modelo de mini-álbum.

Você vai aprender a fazer e decorar
um lindo modelo de mini-álbum.

Você vai aprender a fazer e decorar
um lindo modelo de mini-álbum.

tafetá ou voil, acessórios diversos para
decorar)

Mini-álbum SCRAP BOX
(MATERIAL:papéis lisos 180g, coleção de
papel decorado 180g, papelão cinza, cola
de scrapbooking, fita banana, fita dupla
face, fitas de cetim, tafetá ou voil,
acessórios diversos para decorar)

Confecção de uma caixinha estilo
scrap box, que quando aberta é
uma página de scrapbooking.

Sob consulta

xxxxx

CARTONAGEM (papel e/ou tecido)
FERRAMENTAS utilizadas: base de corte, estilete, régua de metal, tesoura de precisão, pinça, agulhão, crop-a-dile,
gabarito para encadernação 6mm e 15mm, fio de cabelo, dobradeira, espátula de silicone, base de EVA, rolinho
de espuma, pincel
Cursos
Descrição
Investimento
Projeto
Caixa Livro em tecido
Curso básico de montagem de
Sob consulta
caixas utilizando papelão em
(MATERIAL: papelão cinza, papel supremo
pedaços, com as laterais
ou duplex ou triplex, cola cascorez, papel
perfeitas, sem “degraus”.
Confecção do modelo caixa livro.
kraft 60 a 80g , tecido tipo tricoline em
Encapadas com tecido.
duas estampas coordenadas, fita de cetim
ou tafetá OU 2 ilhoses 3/16”, elástico
roliço, finalizador de elástico e mini
carrapeta)
Caixa Livro em papel
(MATERIAL: papelão cinza, papel kraft 60 a
80g , cola cascorez, papel 180g liso 55 x
65cm e papel 180g decorado, fita de cetim

Curso básico de montagem de
caixas utilizando papelão em
pedaços, com as laterais
perfeitas, sem “degraus”.
Confecção do modelo caixa livro.
Encapadas com papel.

Sob consulta

xxxxxxx

Curso básico de montagem de
caixas utilizando papelão inteiro,
vincado, com as bordas com
acabamento em “degraus”.
Confecção do modelo quadrado,
forrado em papel, com tampa

Sob consulta

xxxxxxx

ou tafetá OU 2 ilhoses 3/16”, elástico
roliço, finalizador de elástico e mini
carrapeta)

Caixa tampa solta em papel
(MATERIAL: papelão cinza, cola cascorez, 2
folhas de papel 180g liso 55 x 65cm e 2
folhas papel 180g decorado, 55 x 65cm, fita

de cetim ou tafetá OU 2 ilhoses 3/16”,
elástico roliço, finalizador de elástico e

solta e divisórias. Encapadas com
papel

mini carrapeta)
Caixas 2 andares com divisórias em tecido
(MATERIAL: papelão cinza, papel kraft 60 a
80g , papel supremo ou duplex ou triplex,

Confecção de uma caixa em
tecido, com caixinha interna com
divisórias. Tampa estilo caixa
livro.

Sob consulta

xxxxxxx

Confecção de uma maleta
tamanho P, com cantos
arredondados, alças e fechos em
metal.

Sob consulta

xxxxx

Confecção de uma maleta
tamanho M, retangular, com
fecho e alça em metal.

Sob consulta

xxxxx

Confecção e decoração de um
porta-retrato para fotos 13x18cm,
que pode ser utilizado na vertical
e/ou na horizontal, em papel

Sob consulta

xxxxxxx

cola cascorez, tecido tipo tricoline em duas
estampas coordenadas, fita de cetim ou
tafetá OU 2 ilhoses 3/16”, elástico roliço,
finalizador de elástico e mini carrapeta)
Maleta arredondada – tecido
(MATERIAL: papelão cinza, papel supremo
ou duplex ou triplex, cola cascorez, tecido
tipo tricoline em duas estampas
coordenadas, alça em metal com bailarinas
OU alça em couro com 2 bailarinas
grandes, fecho em metal com bailarinas)
Maleta retangular – papel
(MATERIAL: papelão cinza, cola cascorez,
papel 180g liso 55 x 65cm e 4 folhas de
papel 180g decorado e coordenados, alça
em metal com bailarinas OU alça em couro
com 2 bailarinas grandes, fecho em metal
com bailarinas)
Porta-retrato - foto13x18cm
(MATERIAL: papelão cinza, cola cascorez, 3
folhas papel 180g coordenados, fita de
cetim, fita dupla face, fita banana, acetato
tipo transparência, acessórios diversos)

