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Lista de materiais 
 
 
 
Caro aluno, 
 
 
Preparamos este material exclusivamente para a divulgação gratuita. 
Ele contém a lista de materiais do curso Cartonagem com marchetaria, 
com Alice Yozhiyoka. 
 
O material completo das aulas é exclusivo para os alunos assinantes. É 
uma forma de prestigiar o autor e possibilitar que o projeto eduK 
multiplique cada vez mais conhecimento. Para se tornar um assinante 
e ter acesso a uma infinidade de conteúdos exclusivos, acesse 
assinatura.eduk.com.br  
 
 
 
 
                                                                                 Sucesso é aprender sempre! 
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Lista de materiais 

 

Aula 1 –  Criando uma bandeja – riscar, cortar e 
projetar no papelão 
 
CARTONAGEM 
 
Material: 
Placa de papelão cinza 1,9 mm  
Cola branca 
Cola pano 
Cola de silicone líquido 
Fita gomada  
Fita crepe 
Tecido adesivo 30,0 x 70,0 cm 
 
Ferramentas: 
Estilete comum 
Estilete rotativo 
Base de corte 
Régua de aço 
Régua de patchwork 
Esquadro de 45° 
Pincel chato de cabo amarelo no. 22 
Rolinho de espuma 
Espátula decorativa 
Dobradeira 
Tesoura 
Lixa para pé no E.V.A. 
Lapiseira 0,7 ou caneta escrita fina 
 
MARCHETARIA 
 
Material:  
Folhas de madeira pré-composta cores 
variadas (na aula, foram utilizadas 2 folhas 
rosas, 1 folha marrom, 1 folha cinza claro, 1 
folha palha e 1 folha rosa claro)  
Cola de contato 
Seladora à base de nitrocelulose 
Hinner 
Fita crepe 
 
 

 
 
 
 
Ferramentas:  
Base de corte 
Estilete 
Régua milimetrada 
Régua protetora 
Esquadro de 60° 
Pincel para cola 
Pincel para seladora 
Toco de madeira 
Lixa para madeira 120 e 220 
Paquímetro 
 
Aula 2 – Organize a leitura com um porta-
livros de cartonagem com marchetaria  
 
CARTONAGEM 
 
Material: 
Placa de papelão cinza 1,9 mm   
Cola branca 
Fita crepe 
 
Ferramentas:  
Estilete comum  
Base de corte  
Régua de aço 
Régua de patchwork  
Pincel chato de cabo amarelo no. 22 
Rolinho de espuma 
Lixa para pé no E.V.A.  
Dobradeira  
Lapiseira 0,7 ou caneta de escrita fina  
 
MARCHETARIA 
 
Material: 
Folhas de madeira pré-composta cores 
variadas (na aula, foram utilizadas 4 folhas 
pretas, uma folha azul e 1 folha cinza escuro) 
Cola de contato 
Seladora à base de nitrocelulose 
Hinner 
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Fita crepe 
Cola branca 
 
Ferramentas: 
Base de corte 
Estilete 
Régua milimetrada 
Régua protetora 
Esquadro 
Pincel para cola 
Pincel para seladora 
Toco de madeira 
Lixa para madeira 120 e 220 
Paquímetro. 
Materiais consumíveis 
 
Aula 3 – Solte a imaginação com a caixa 
retangular multiuso  
 
CARTONAGEM 
 
Material: 
Placa de papelão cinza 1,9 mm   
Papelão duplex ou cartão de 300 g   
Cola branca  
Cola pano 
Cola de silicone líquida 
Fita crepe 
Fita gomada  
Barbante 
Tecido 1 – 30,0 x 70,0 cm 
Tecido 2 – 30,0 x 70,0 cm 
 
Ferramentas:  
Estilete comum  
Base de corte  
Régua de aço 
Régua de patchwork  
Rolinho de espuma  
Pincel chato de cabo amarelo no. 22 
Lixa para pé no E.V.A.  
Espátula decorativa 
Dobradeira  
Lapiseira 0,7 ou caneta escrita fina  
 
 

 
MARCHETARIA 
 
Instrumentos/ferramentas:  
Base de corte 
Estilete 
Régua milimetrada 
Régua protetora 
Esquadro 
Pincel para cola 
Pincel para seladora 
Toco de madeira 
Lixa para madeira 120 e 220 
Paquímetro 
 
Materiais consumíveis:  
Folhas de madeira pré-composta cores 
variadas (na aula, foram usadas folhas 
marrons e uma folha rosa claro) 
Cola de contato 
Seladora à base de nitrocelulose 
Thinner 
Fita crepe 
Cola branca 
 
 
Aula 4 – Aprendendo a fazer um baú 
retangular para guardar remédio ou 
cosmético 
 
CARTONAGEM 
 
Material: 
Placa de papelão cinza 1,9 mm  
Papelão duplex ou cartão de 300 g   
Cola branca 
Cola pano 
Cola de silicone líquida 
Fita gomada  
Fita crepe 
Barbante 
2 ímãs de neodímio 
2 pastilhas de metal 
1 fecho 
Tecido 1 - 50,0 x 75,0 cm 
Tecido 2 - 50,0 x 75,0 cm 
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Ferramentas:  
Estilete comum  
Base de corte  
Régua de aço 
Régua de patchwork 
Esquadro 45°  
Estilete rotativo  
Pincel chato de cabo amarelo no. 20 
Rolinho de espuma 
Espátula decorativa  
Dobradeira  
Lixa para pé no E.V.A.  
Lixa fina de acabamento 
Tesoura  
Lapiseira 0,7 ou caneta escrita fina  
 
MARCHETARIA 
 
Materiais: 
Folhas de madeira pré-composta cores 
variadas (na aula, foram utilizadas 6 folhas 
rosa claro, 1 folha amarela, 1 folha azul, 1 
folha bege, 1 folha palha e 1 folha rosa) 
Cola de contato 
Seladora à base de nitrocelulose 
Thinner 
Fita crepe 
Cola branca 
 
Ferramentas:  
Base de corte 
Estilete 
Régua milimetrada 
Régua protetora 
Esquadro 
Pincel para cola 
Pincel para seladora 
Toco de madeira 
Lixa para madeira 120 e 220 
Paquímetro 
 
 
 
 
 

Aula 5 – Colocando as bijus em ordem com 
um porta-joia sextavado 
 
CARTONAGEM 
 
Material: 
Placa de papelão cinza 1,9 mm   
Cola branca  
Cola pano 
Fita crepe 
Fita gomada  
Barbante 
Tecido 1005 algodão – 30,0 x 70,0 cm 
 
Ferramentas:  
Estilete comum  
Base de corte  
Régua de aço 
Régua de patchwork  
Esquadro  de 30° 
Pincel chato de cabo amarelo no. 20 
Rolinho de espuma 
Lixa para pé no E.V.A.  
Dobradeira  
Lapiseira 0,7 ou caneta escrita fina  
 
 
MARCHETARIA 
 
Materiais:  
Folhas de madeira pré-composta cores 
variadas (na aula, foram utilizadas 4 folhas 
marrons, 1 folha amarela e 1 folha palha) 
Cola de contato  
Seladora à base de nitrocelulose  
Thinner  
Fita crepe  
Cola branca 
 
Ferramentas:  
Base de corte  
Estilete 
Régua milimetrada 
Régua protetora 
Eesquadro de 60° 
Pincel para cola 
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Pincel para seladora 
Toco de madeira 
Lixa para madeira 120 e 220 
Paquímetro 
 
 
Aula 6 – Criando um porta-talher ou porta-
ferramenta  
 
CARTONAGEM 
 
Material: 
Placa de papelão cinza 2,5 mm 
Cola branca  
Cola pano 
Fita crepe 
Fita gomada  
Barbante 
Tecido 100% algodão – 50,0 x 70,0 cm 
 
Ferramentas:  
Estilete comum  
Base de corte  
Régua de aço 
Régua de patchwork 
Esquadro 45°  
Estilete rotativo  
Pincel chato de cabo amarelo no. 20 
Rolinho de espuma 
Espátula decorativa  
Dobradeira  
Lixa para pé no E.V.A.  
Lixa fina de acabamento 
Tesoura  
Lapiseira 0,7 ou caneta escrita fina  
 
MARCHETARIA 
 
Ferramentas: 
Base de corte  
Estilete 
Régua milimetrada 
Régua protetor 
Esquadro 
Pincel para cola 
Pincel para seladora 

Toco de madeira  
Lixa para madeira 120 e 220 
Paquímetro 
 
Materiais:  
Folhas de madeira pré-composta cor única 
(nesta aula, foram utilizadas 3 folhas 
marrons) 
Cola de contato 
Seladora à base de nitrocelulose 
Thinner 
Fita crepe 
 
 
Aula 7 – Porta-cápsula de café expresso: 
praticidade para organizar seus cafés 
 
CARTONAGEM 
 
Material: 
1 folha de papelão cinza A-2 
Cola branca 
Cola pano 
Fita crepe 
Fita gomada  
Tricoline 100% algodão – 50,0 x 70,0 cm 
 
Ferramentas:  
Estilete comum com lâmina 1,8 cm 
Base de corte  
Régua de aço 
Régua de patchwork  
Estilete rotativo  
Pincel chato de cabo amarelo no. 20 
Rolinho de espuma 
Espátula decorativa  
Dobradeira  
Tesoura  
Lixa para pé no E.V.A.  
Lapiseira 0,7 ou caneta escrita fina 
 
MARCHETARIA 
 
Instrumentos/ferramentas:  
Base de corte 
Estilete 
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Régua milimetrada 
Régua protetora 
Esquadro de 60° 
Pincel para cola 
Pincel para seladora 
Toco de madeira 
Lixa para madeira 120 e 220 
Paquímetro 
 
Materiais consumíveis:  
Folhas de madeira pré-composta cores 
variadas (na aula, foram usadas 3 folhas 
marrons e 3 folhas amarelas) 
Cola de contato 
Seladora à base de nitrocelulose 
Thinner 
Fita crepe 
Cola branca 
 
 
Aula 8 –(exclusiva para assinantes)  
Aprendendo a fazer uma luminária de mesa 
 
CARTONAGEM 
 
Material: 
Placa de papelão cinza 1,9 mm   
Cola branca  
Cola pano 
Fita crepe 
Acetato/plástico cristal 1,0 mm 
Fita dupla face larga (15 cm) 
1 rolo de  tecido  adesivo 
Tecido 100% algodão – 30,0 x 15,0 cm 
Organza bordada 
Soquete montado com fio, interruptor e 
lâmpada 
 
Ferramentas:  
Estilete comum com lâmina 1,8 cm 
Base de corte  
Régua de aço 
Régua de patchwork  
Estilete rotativo  
Pincel chato de cabo amarelo no. 20 
Rolinho de espuma 

Espátula decorativa  
Dobradeira  
Tesoura  
Lixa para pé no E.V.A.  
Lapiseira 0,7 ou caneta escrita fina 
 
MARCHETARIA 
 
Materiais: 
Folhas de madeira pré-composta cor única 
(nesta aula, foram utilizadas 2 folhas beges) 
Cola de contato 
Seladora à base de nitrocelulose 
Thinner 
Fita crepe 
 
Ferramentas:  
Base de corte 
Estilete 
Régua milimetrada 
Régua protetora 
Pincel para cola 
Pincel para seladora 
Toco de madeira 
Lixa para madeira 120 e 220 
Paquímetro 


