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Ensinar Cartonagem é minha maior paixão. 

Minha busca pelo melhor é incansável e 

estou sempre focada em ajudar pessoas a se 

desenvolverem, aprimorarem seus 

conhecimentos, alcançarem seus objetivos e 

encontrarem a felicidade fazendo 

artesanato.
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Esta Oficina online é o resultado de anos de 
experiência ensinando e trabalhando com 

cartonagem.
Acredito que todas as pessoas podem aprender

cartonagem desde que recebam a orientação
correta.

E durante a Oficina, você terá a oportunidade de 
receber um curso completo, que segue o método
que eu aplico com meus alunos que faz com que 
eles tenham resultados incríveis com cartonagem.
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“Acredito que através do 
artesanato as pessoas
podem se transformar, 
manter a autoestima
elevada, alcançar a 

prosperidade financeira, 
e ser muito feliz”

- Heloisa Gimenes -

http://www.ead.si/ebook


////

O conceito dos 3 P’s é o fundamento

do meu método de ensino.

A simplicidade desse conceito é o 

que o torna tão poderoso e 

revelador!

Pra começar a gerar esses

resultados positivos pra você, eu

preciso lhe passar minha Receita de 

Sucesso – Os 3 P’s. A partir do 

momento que começar a aplicá-los 

em seus trabalhos, você verá os

seus resultados melhorarem muito. 

Acredite!

Planejamento

Paciência

Persistência

3 P’s
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Durante as aulas práticas da 

Oficina Online de 

Cartonagem, você verá a 

aplicação desses 3 P’s de 

forma muito prática e vai 

conseguir entender que 

muitos erros que você pode 

estar cometendo é por não 

dominar esses conceitos.

Para que você possa ir se 

familiarizando com os 

conceitos dos 3 P’s, vou 

explicar de forma resumida:

Planejamento: fase inicial e 

importantíssima para o bom 

resultado. Pense em todos os 

materiais que você vai 

precisar, e também nas 

etapas do processo produtivo.

Paciência: entenda que o 

processo de aprendizagem 

exige confiança no processo. 

Não se afobe!

Persistência: a prática leva a 

perfeição...
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Aprender qualquer técnica nova exige paciência e confiança
tanto no professor como em você. Na cartonagem não é 

diferente.
Talvez você ainda não saiba, mas eu já treinei centenas de 

alunos, e sempre vejo três situações que se repetem.

A primeira é que muitas pessoas não acreditam que serão
capazes de fazer peças lindas e bem acabadas. 

A segunda é que sempre querem começar por peças muito
elaboradas e complexas.

E a terceira é querer um resultado imediato, uma fórmula
mágica. Não tem paciência para entender a importância de 
conhecer os fundamentos para depois poder aplicá-los com 

segurança.

Muitas vezes, é por isso que até hoje nunca conseguiram ter
resultados positivos com a cartonagem. E é isso que iremos

mudar!

Seja paciente

e

Confie em sua Jornada
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“Comece de onde 
você está, use o 

que você tem, faça 

o que puder“
- Arthur Ashe -

http://www.ead.si/ebook


Papelão Cinza
É a matéria-prima para a cartonagem.

Produzido através da reciclagem de aparas de 

outros papéis, principalmente papel jornal, o que 

lhe dá a coloração acinzentada.

Tem ótima qualidade e resistência. É encontrado 

em várias espessuras, as mais usadas para 

cartonagem são: 1,9 mm, 2,3mm e 2,8mm.

O papelão pode ser encontrado com outros 

nomes dependendo da região que estiver. 

Você pode encontrar como papelão pardo, paraná 

ou cartão cinza.

O que é Cartonagem?

Cartonagem é uma técnica
que usa papelão cinza

revestido com tecido ou papel.
As peças são cortadas, 

revestidas e depois montadas
usando cola branca e fita

crepe.
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Cola branca

É uma cola comum a base de 
água, também conhecida

como cola PVA.
Use cola branca sem diluição.

As melhores colas você
encontra em lojas de material 

de construção.
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Existem alguns tipos de tecido de algodão. O 

mais usado na cartonagem é o Tricoline, por 

ter a trama mais delicada e não desfiar com 

facilidade. Possui ótima resistência e uma 

gama imensa de estampas e combinações.

Quando você tiver mais experiência poderá 

usar tecidos sintéticos, mas por enquanto é 

melhor usar o tricoline.

Tecido 100% algodão

http://www.ead.si/ebook


Ferramentas básicas

Se você está começando na cartonagem 

poderá usar ferramentas simples, como 

tesoura, rolinho de espuma, pincel, espátula 

plástica, estilete e cantoneira fio de cabelo.

Você encontrará todas elas em lojas de 

material para construção, lojas e armarinhos 

da sua cidade ou mesmo lojas online.

Acesse www.semigual.com e encontre tudo 

num único lugar sem precisar sair de casa!

Fita adesiva

Também conhecida como
fita crepe, ela é fundamental 
para deixar todas as peças

no lugar no momento da 
montagem. Será sua melhor

amiga.
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Aqui estão todos os materiais
que você irá precisar!

Muitos destes materiais podem ser substituídos e 
alguns deles até dispensados, como é o caso do 

cortador circular!
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Fazer artesanato
é o melhor

Anti depressivo
que existe!
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O que fazer primeiro?

Projetando sua Peça!

No caso de caixas de 
Cartonagem, uma das formas de 
começar a projetar é conhecer o 
objeto que será colocado dentro 

dela.
A partir dessas medidas, você

pode fazer o projeto de qualquer
caixa de Cartonagem.

Durante a Oficina de Cartonagem 
você vai aprender a fazer uma

Caixa do absoluto zero!

Minha recomendação é que 
comece usando kits de 

Cartonagem prontos, até
pegar o jeito.

Usando kits de qualidade
você vai entender o 
processo muito mais

facilmente!
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Por que fazer cortes 

corretos do papelão é 

tão importante na 

cartonagem?

Porque é o primeiro passo 

para que sua peça fique com 

um acabamento impecável.

É isso mesmo, o seu 

acabamento começa ainda na 

fase do corte do papelão.

Quanto mais no esquadro 

estiver o seu papelão melhor 

ficará o seu acabamento.

Para cortar o papelão você 

deve usar um estilete com 

lâmina nova, uma régua de 

aço e uma lapiseira para fazer 

a marcação e os riscos de 

corte. 

É importante que use também 

um esquadro para fazer as 

marcações das medidas. Ele 

será um dos seus melhores 

amigos.

Caso você goste e tenha experiência

com planilhas, você poderá montar a 

sua com todas estas medidas. 

Usando bem as fórmulas você ganha

muito tempo na hora de projetar

novas peças.

Assim que encontrar suas medidas

anote tudo num caderno, isso será

muito importante para que você não

perca tempo nas próximas peças que 

for fazer.

Anote tudo

num caderno

para não

perder suas

medidas.
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Planejando os Materiais!

O corte do papelão!

Vamos começar separando os 
materiais necessários. 
Lembre-se que você poderá 
adaptar ou trocar por 
similares.
Nesta etapa você irá usar: 
estilete; régua; lapiseira; 
esquadro escolar.

O primeiro passo será passar 
para o papelão as medidas 
que você encontrou no passo 
anterior.
Deverá marcar e riscar usando 
a régua e o esquadro.
Para o corte, você deverá 
passar o estilete 
delicadamente (sem força) no 
papelão até as peças se 
separarem.
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Caso seja a sua primeira vez 
cortando o papelão cinza, é 

importante você ter paciência e 
dedicação. Pode acontecer dos 

primeiros cortes ainda ficarem um 
pouco irregulares, mas com o 

tempo isso melhora muito!
Por isso é tão importante começar 
por uma peça pequena e simples 
como o Bloquinho ou Prancheta!
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Dica na Marcação:

Sempre use uma lapiseira para fazer suas 
marcações, desta forma você garantirá a 
máxima precisão no risco.
E faça suas marcações sempre em dois 
pontos e só então trace o risco com a 
régua. Assim você evitará que o risco fique 
torto.
Lembre-se que a prática leva à perfeição.
Não se cobre demais nesta primeira fase.
Acredite que tudo irá melhorar em 
pouquíssimo tempo!
Durante a oficina você terá uma aula 

prática completa de como cortar o 

papelão perfeitamente!
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Aos Iniciantes:
É muito importante que os iniciantes usem 

cortes prontos, os famosos kits de 

cartonagem.

Desta forma, conseguirão praticar bastante 

até terem mais segurança e experiência com 

o manuseio do material.

Caso queiram cortar o próprio papelão, 

comecem com espessuras mais finas usando 

capas de caderno ou agendas que não usa 

mais. Eles são bem finos e facilitam o corte.

Dica de Mãe!

Não queira cortar o papelão 
no primeiro corte, de uma 

só vez... porque as 
chances são que você não 

consiga e acabe se 
machucando.

www.EaD.si/ebook 17

http://www.ead.si/ebook


O preço da

Perfeição,
é a prática

Constante!
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Peça por Peça!

Tipos de Revestimento

O tipo de cartonagem que 
estamos aprendendo e que 
será ensinado detalhadamente 
durante o curso da Oficina, 
revestimos todas as peças 
primeiro.
E depois seguimos para a 
montagem das peças.

Existem vários tipos diferentes 
de materiais que você pode 
usar para revestir peças de 
cartonagem.
Os mais comuns são os 
papéis e os tecidos!
Particularmente eu prefiro usar 
tecido, gosto muito do 
resultado final que a peça fica, 
mais sofisticada e resistente!
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O que é Coifa?
Coifa é o espaçamento deixado entre a capa e 

a lombada para que haja movimento de 

abertura da sua peça, seja ela caixa, livro, 

capa, álbum e etc.

Normalmente trabalhamos com coifas de 3, 5 

ou 6 mm. Neste nosso projeto, iremos 

trabalhar com a coifa de 5 mm.

Você pode usar a marcação feita com régua ou 

usar gabaritos de encadernação, que são 

réguas cortadas nos tamanhos para fazer este 

espaçamento.

Montagem da Caixa
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A etapa que todos os 
conceitos são testados. 
Todas as peças precisam 
encaixar perfeitamente pra 
garantir uma montagem 
correta e um acabamento 
impecável!
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Caso você nunca tenha ouvido falar nisso, pode parecer estranho, mas a 
cantoneira fio de cabelo é uma das melhores e indispensáveis 
ferramentas que você irá usar. 
Não entre em pânico, neste e-book tem o molde da cantoneira 
descartável, isso mesmo, você poderá imprimir sempre que for fazer um 
novo trabalho.
Pegue o molde que está na última página deste e-book e recorte somente 
uma cantoneira e guarde a folha para seus próximos trabalhos. (Acredite este 

será só o primeiro. ) Você poderá colar o recorte num papelão fino (caixa de 
maisena ou cereal) para ficar um pouco mais resistente e fácil de 
manusear. Pra que o seu molde seja fiel a cantoneira original, Imprima 
em tamanho real, NÃO AJUSTE a página.

O que é

Cantoneira

Fio de cabelo?

Ela serve como um espaçador, deixando uma sobra de tecido de 0,5 
cm num ângulo de 45 graus. Seu acabamento nunca mais será o 
mesmo depois que começar a usar esta ferramenta.
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Agilidade sem perder a 
qualidade!

Régua 3x1

Isso mesmo! O que era bom, 
ficou ainda melhor…

A evolução da cantoneira fio
de cabelo é a Régua 3x1, 
trazida para o Brasil pela 

Sem Igual pra agilizar o sua
produção!
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O ponto de

partida
para qualquer

Conquista
é o

Desejo!
www.EaD.si/ebook

http://www.ead.si/ebook


É importante você praticar muito para 

que tenha segurança e consiga se 

divertir fazendo cartonagem.

Cartonagem é um oceano de 

possibilidades!

Lembre-se que não existe
certo ou errado quando

estamos fazendo artesanato.
Na cartonagem é o mesmo

princípio. Alguns desafios já 
foram superados e agora você 
já está pronta para seguir se 

desafiando.
A Oficina será sua melhor 
oportunidade para isso!

Espero que você tenha aproveitado todas as 

informações, dicas e sacadas que estão neste e-book.

Coloque em prática tudo que aprendeu e comece a 

explorar ao máximo do mundo da cartonagem.

Este é um material introdutório mas eu garanto que é 

um dos melhores materiais que você já recebeu 

gratuitamente, estou certa?

Se você gostou deste material e quer compartilhar com 

alguém, você deve usar este link aqui:

www.ead.si/oficina

Um dos “pontos altos” da 
cartonagem artesanal é o 

acabamento. Para que você 

obtenha um acabamento 

perfeito é importante se 

preocupar com dois detalhes: 

não exagerar na quantidade de 

cola e manter as mãos limpas 

durante o processo de 

revestimento e montagem.

Comece com o básico, não 

importa se ainda não tem todas 

as ferramentas que gostaria, 

saiba que muitas vezes isso 

não faz a menor diferença.
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Considerações Finais.
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Em primeiro lugar, eu tenho que lhe dar os 
PARABÉNS!!!

Você acaba de dar os primeiros passos no mundo da cartonagem e 

isso é incrível! Talvez tenham surgido algumas dúvidas… Você pode 
querer aprofundar mais sobre o assunto ou coisa do tipo, estou 

certa?

Ao se cadastrar pra Oficina, você recebeu o e-mail com o link de 

confirmação e baixou o e-book, então você já está sabendo mas não 

custa lembrar, eu estou preparando uma oficina ONLINE e 

GRATUITA de Cartonagem, que começa em 04 de abril 2022.

Nesta oficina, você poderá tirar suas dúvidas sobre cartonagem, vou 

lhe dar orientação de onde você encontra os materiais, 

principalmente o papelão cinza, e te passar várias dicas de como 

cortar o papelão de forma perfeita.

E o mais importante, ensinarei você a PROJETAR uma caixa do 

tamanho que você quiser.

E agora?

Quais são

os próximos passos?
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É um evento que acontece entre os dias 22 e 25 de novembro de 

2022, AO VIVO sempre às 10:00h horário de Brasília e 100% 

gratuita, o que significa que você não precisa sair de onde você 

mora, não precisa viajar pra participar, você só precisa ter um 

computador, celular ou tablet com conexão com a internet e ficar 

atenta aos nossos e-mails com a divulgação dos conteúdos, assim 

não correrá o risco de perder nada. E o melhor de tudo, não vai 

pagar nada pra participar.

Não participe sozinha!
Você também pode convidar uma amiga pra participar com você, 

assim será muito mais divertido, basta compartilhar o link abaixo nas 

suas redes sociais e marcá-la nos comentários.

www.ead.si/oficina

Como irá funcionar

a oficina Online

de Cartonagem?
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Estamos preparando um evento incrível e aquecendo os motores 

com lives, materiais em PDF e vídeos no Youtube.

Pra não correr o risco de perder nenhum conteúdo, criamos um 

Canal no Telegram.

Entre no nosso Canal do Telegram pelo link: https://t.me/semigual

Pode ficar tranquila que será um canal de mão única, não iremos te 

encher de mensagens.

Será a melhor forma para ficar sabendo de tudo que irá rolar no 

aquecimento da Oficina e receber materiais extras!

Fique por dentro 

de tudo que vai

rolar!
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Dica 1

No final,

nosso único

arrependimento

será as 

oportunidades

que não

aproveitamos!

Dica 2

Dica 3



Para o Mestre, só existe

um caminho: Ensinar.

Tal qual você se liga a

infância o Mestre se liga

ao Aprendiz. O Mestre 

sabe que o processo de 

crescimento, de mudança, 

de transformação é 

sempre dinâmico, nunca

estático. Diante do 

Aprendiz, o Mestre se vê

com novos olhos. No rosto

do Aprendiz, o Mestre 

resgata sua vida e 

encontra a beleza de 

entregar-se ao trabalho. É 

no trabalho que o Mestre 

redescobre o motivo de 

seu encantamento e 

transmite isso ao

Aprendiz, levando-o ao

recomeço.”
– Michael E. Gerber

https://www.facebook.com/SemIgualArt

Instagram: @SemIgualArt

https://youtube.com/SemIgualArtesanato




