Curso de Banqueta
Este curso foi elaborado com o objetivo de ensinar como construir um
móvel simples de madeira, de forma artesanal com o uso combinado de
ferramentas manuais, ferramentas elétricas e máquinas básicas. Neste
curso, cada aluno constrói uma banqueta desde a madeira bruta.
Iniciamos pela afiação do próprio formão e plaina, em seguida, realizamos
o dimensionamento utilizando a plaina e as máquinas elétricas. Depois,
fazemos os encaixes, o lixamento, e por fim, finalizamos com o
acabamento a óleo. Todas as aulas são ministradas passo a passo, para
que se compreenda todo o processo da construção do móvel, sendo que,
sempre que necessário, durante todo o curso são realizadas
demonstrações rápidas, e novas explicações para tirar qualquer dúvida.
Afiação (1 fim de semana)
1º dia 14/01 (10 às 18hs) Afiar formão, lapidar lamina de plaina.
2º dia 15/01 (10 às 16hs) Ajustar Base da plaina e afiar lamina da plaina. Uso da plaina manual.
Banqueta (2 finais de semana) 28/1, 29/1, 11/2 e 12/2 ou 4/2, 5/2, 18/2 e 19/2
3º dia 28/1 ou 4/2 (10 às 18hs) Dimensionamento. Chanfro com plaina manual.
4º dia 29/1 ou 5/2 (10 às 18hs) Furo e Espiga.
5º dia 11/2 ou 18/2 (10 às 18hs) Fazer curva com Tupia; Fazer formato; Lixamento e montagem.
6º dia 12/2 ou 19/2 (10 às 14hs) Acabamentos (14 às 16hs) e perguntas.
Ferramentas necessárias para trazer.
▪ Uma plaina numero 5 ou maior.
▪ Um formão de 1 polegada (ou 25mm).
▪ Uma raspilha retangular.
▪ Uma lima para enxada.
▪ Um conjunto de pedra de afiar de #1000 e #6000.
▪ Ferramentas de medição como paquímetro, régua, lápis, caneta, metro ou trena.
Valor de curso de afiação (1 fim de semana) é R$360 para curso de afiação e banqueta.
▪ R$180 na reserva
▪ R$180 para 1/2/2017.
Valor de curso de banqueta (2 finais de semana) é R$960, incluindo valor de madeira.
▪ R$320 na reserva
▪ R$320 para 1/2/2017.
▪ R$320 para 1/3/2017
Valor de afiação e de Banqueta (3 finais de semana) é R$1320, incluindo valor de madeira.
▪ R$330 na reserva
▪ R$330 para 1/2/2017.
▪ R$330 para 1/3/2017
▪ R$330 para 1/4/2017
Caso interessar em ferramentas manuais, temos o curso de cadeira com ferramentas manuais.
Caso surgir alguma dúvida sobre o curso, por favor, nos comunicar através do e-mail cursomoritoebine@gmail.com.
E para qualquer dúvida sobre as ferramentas, por gentileza, entrar em contato por meio de
ateliermoritoebine@gmail.com com o Morito. Obrigado.

