
Curso Mini Cadeira 2020  

 

Este curso foi criado para atender pessoas que querem fazer curso em 

curto tempo. Também interessante para quem quer aprender geral da 

marcenaria (encaixes rabo de andorinha, espiga normal, espiga 

passante com cunha, espiga dupla etc.) e como aborda o básico de 

máquinas é indicado para quem pretende fazer nosso curso avançado  

O curso começa com 2 dias de afiaçao, como no curso de cadeira. 

Afiamos alguns formões e plaina para preparar propria ferramemta e 

usar no curso. Muito importante aprender afiar correto. Quem já fez 

curso de cadeira pode pular esta parte.  

Depois de ter ferramentas afiadas, aparelhamos madeira com plaina manual. Aprender dimencionar 

em medidas exatas com plaina. Depois aprender fazer com plaina e desengrosso, e desempenadeira 

com desengrosso. Aprender cortar madeira com serrote japones (afiaçao de serrote é só no curso de 

cadeira), depois usar meia esquadrejadeira e serra circular.  

Aprender usar formão fazendo furo, depois aprender fazer com maquina. Tambem aprender fazer 

curva com ferramentas manuais e maquinas. Fazer encaixe rabo de andorinha com serra circular e 

formoes. No final fazemos acabamento com plaina, e lixamento com taco e lixadeira e finalizar com 

acabamento a oleo. 

Duração de curso :(Intensivo/ fim de semana) Afiação 2dias 14hs + mini cadeira 6dias 42hs 

Nivel de curso: Fundamento de ferramemtas manuais, eletricas e maquinas. + intermediario de 

ferramentas eletricas e maquinas.  

Pré-requisito: Não precisa nenhuma experiencia para participar no curso.  

Ferramentas necessários: Plaina manual #5 ou maior, formões 12mm(1/2”), 20mm (3/4”) e 

25mm(1”), pedra de afiar #1000 e #6000 (ou #8000), serrote japonês (ex.: Life-Saw , Z-saw 265) 

esquadro combinado, régua metálica de 15cm e 30 cm, graminho, macete, martelo, paquímetro.  

Caso tiver Block palne bom trazer.  

Valor do Investimento com curso de afiação: R$ para Primeio curso  R$410x5(com afiação, 8 dias) 

ou R$398x4vezes(sem afiação, 6 dias).  

Para participar: Caso tenha interesse em participar ou deseje maiores informações sobre o curso 

escreve um email para cursomoritoebine@gmail.com . Obrigado.   

mailto:cursomoritoebine@gmail.com


 Morito Ebine Moveis ME 12-3666-1361 / 12-99744-0200(vivo)   

aberto a visitas: segunda a sábado 10 as 17hs. 


