Cursos de Marcenaria Morito Ebine 2020
Nossa oficina começou a oferecer cursos de marcenaria em 2015, inicialmente com o curso da “Cadeira
com Ferramentas Manuais”, voltado para as pessoas que têm interesse em aprender mais sobre a
produção de móveis, encaixes, madeiras e o uso das ferramentas manuais, como formões, plainas e etc.,
depois foram surgindo outros cursos porque nossos alunos também queriam aprender utilizar máquinas e
ferramentas elétricas e outros encaixes, como rabo de andorinha.
Cadeira com Ferramentas Manuais: O curso é destribuído em 8 finais de semana (16dias, 96hs) durante 3 a
4 meses. Começamos com afiaçao das ferramentas, depois dimencionamento
com plaina manual e execução de encaixes. Durante curso tem explicação de
outras ferramentas como serrote, raspilha, guilherme e spokeshave. E no final
do curso usamos plaina para acabamento antes de lixamento e acabamento
a óleo. Não precisa experiência para participar curso. Ideal para aprender
como é marcenaria tradicional com tranquilidade. Duraçao 16dias 96hs.
Investimento R$660x7 ou a vista R$4389.
Prateleira com Rabo de Andorinha: Curso de 2 finais de semana, uma
continuação do curso de cadeira, para fazer prateleira com ferramentas
manuais e aprender o encaixe rabo de andorinha. Encaixe de rabo de
andorinha são ideais para construção de móveis em tábuas e isso
complementa espiga e furo que aprende no curso de cadeira. Como neste
curso não tem tempo de afiaçao e explicação de como usar ferramentas
manuais, é indicado para depois de curso de cadeira ou mini cadeira. Duraçao
4dias 24hs. Investimento R$385x3 ou a vista R$1097.
Mini Cadeira: Nesse curso fazemos pequena cadeira em 8 dias (intensivo ou 4 finais de
semanas) aprendendo afiar e usar ferramentas manuais basicas como plaina e formao
junto com ferramentas eletricas e maquinas estacionarias. Como curso de cadeira, um
fim de semana é dedicado para afiação e caso já tinha feito curso de cadeira, pode
purar este 2 dias. Durante execuçao de mini cadeira, aprendera fazer
dimencionamento, encaixes basicas, fazer curvas com guias, rabo de andorinha,
lixamento e acabamento a óleo. Nos estamos colocando este curso como curso
fundamento antes de curso avançado. Duraçao de curso 8 dias com afiaçao 14hs de
afiaçao + 42hs. Invstimento R$490x5 ou a vista R$2328.
Avançado: Neste curso cada participante executa vários encaixes complexos e as guias
para auxiliar. Por exemplo, para fazer ganzepe precisa guia matriz, mesa para tupia,
guia para rasgo, então participante aprende a fazer muitas guias para executar seus
móveis. Este curso é recomendado para quem já fez curso de Banqueta e Cadeira ou
Mini Cadeira. Duraçao de curso 12 dias 78hs (6 finais de semana). Invstimento
R$665x12 ou a vista R$7581.
Afiação: Neste curso de um fim de semana, o participante aprende a lapidar, afiar e ajustar suas ferramentas
(formão e plaina manual) para o pronto uso. Duraçao de curso 2 dias 14hs. Investimento R$270x2.
Por favor confirmar detalhe com e-mail. Caso tenha interesse em participar ou deseje maiores informações
sobre o curso mande um email para cursomoritoebine@gmail.com . Obrigado. Morito Ebine Moveis ME
12-3666-1361 / 12-99744-0200(vivo) Aberto a visitas: Terça a sábado 10 as 17hs.

