
CARTONAGEM

Peças  fáceis e  rápidas de fazer! 

Peças úteis que todo mundo usa! 

Peças versáteis para diversas ocasiões!

COMECE A 

EXPLORAR  O  

MUNDO DA 

CARTONAGEM

Heloisa Gimenes
Design Manual
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5 Peças Fáceis e 
Rápidas de Fazer



AJUDAR AS 

PESSOAS A 

REALIZAREM 

SEUS SONHOS 

ATRAVÉS DO 

ARTESANATO!

NOSSA MISSÃO

Porque acreditamos que através do trabalho manual as 
pessoas podem se transformar, manter a autoestima elevada, 

alcançar a prosperidade financeira e ser muito feliz! 



O que é

Cartonagem é uma técnica de 

artesanato onde usamos 

papelão, cola e tecido para fazer 

peças tanto de uso pessoal como 

de decoração. 

As peças mais conhecidas são 

caixas organizadoras. 

Você pode fazer praticamente 

caixas de qualquer tamanho 

usando a cartonagem. 

Neste e-book você irá conhecer 

peças ainda mais simples e fáceis 

de fazer. 

Nossa proposta é despertar em 

você o gosto pela cartonagem 

de um jeito leve e divertido! 

Qualquer pessoa pode fazer 

cartonagem. Não tem idade certa pra 

começar. 

Com a cartonagem desenvolvemos 

nosso raciocínio lógico, habilidades 

manuais e concentração!

"Você pode fazer caixas de 
praticamente todos os tamanhos 
usando a cartonagem."

VISÃO 
GERAL
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Cartonagem?
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Por onde começar?
Normalmente nossos seguidores nos 

fazem esta pergunta... Por onde 

começar? 

E pensando em lhe dar 

algumas sugestões nós criamos este e- 

book.
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Começar com peças simples e rápidas 

de fazer. 

Usando materiais que você já tem em 

casa. 

Vamos falar um pouco mais sobre os 

materiais no próximo bloco!



O material principal da cartonagem é o papelão 
cinza. Olhe a sua volta e veja se você tem algum 

caderno de capa dura que não usa mais... 

PRONTO!!! Achou o papelão! É esse que você irá 

utilizar. 

Dica: entre no grupo do whatsapp da família e 
peça pro pessoal caderno velho de capa dura... 
você vai conseguir vários acredite! 
 

Outro material muito importante é o tecido! O 

ideal é que seja um tecido 100% algodão, que é 

mais fácil de trabalhar pra quem está 

começando. 

Você pode usar o tecido das camisas que não 

usa mais... normalmente elas são feitas com 

tecido de algodão! 

Dica: você pode comprar camisas usadas em 
brechós. Ou comprar tecido por kilo, sai muito 
mais barato!

Materiais 
para 
Cartonagem
Olhe a sua volta.... certamente já 

tem muitos dos materiais em casa!

"Use capa de caderno ou 
agenda que não usa mais 
pra fazer cartonagem." 

Pra fixar tudo no lugar usamos cola branca e fita 

crepe! Elas serão suas melhores amigas daqui pra 

frente... 

Dica: o melhor lugar pra comprar estes materiais é 
em loja de material de construção, normalmente 
eles têm os melhores preços. 
Você encontra também em lojas de tintas. 
 

As ferramentas também são fáceis de encontrar, 

uma boa tesoura, régua de aço e estilete. Além do 

rolinho de espuma, pincel e espátula plástica. 

Com estes materiais você já tem um pequeno 

arsenal pra começar a se aventurar na 

cartonagem! 
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Peça 
Fácil e 
Rápida

Eu gosto de chamar esta Prancheta de 

"Sua Primeira Conquista" na 

Cartonagem. Uma peça realmente fácil 

e muito rápida de fazer. 

Você pode aproveitar papelão de capa 

de caderno e agendas que não usa mais 

para fazer esta pranchetinha. 

Não importa o tamanho que ela ficará. 

Você pode fazer do tamanho que 

quiser, aproveitando ao máximo o 

papelão que tem em casa. 

O importante é você se divertir fazendo 

e também se realizar assim que ela 

estiver pronta! 

Você pode usar como lembrancinha de 

aniversário com foto do aniversariante... 

lembrança para dia dos professores 

com uma mensagem carinhosa, pode 

usar também como porta recado ao 

lado do telefone ou mesmo na porta da 

geladeira... Enfim basta deixar sua 

imaginação viajar. 

"O importante é você se 
divertir e se realizar!!!"

PRANCHETA 
EM 

CARTONAGEM

Por Heloisa Gimenes

CartonagemPage 7

É uma ótima sugestão também para quem 

precisa fazer uma grana extra com a 

cartonagem. 

Uma peça muito rápida de fazer, com 

poucos materiais, terá um custo reduzido e 

um preço de venda bastante interessante! 

Te convido a assistir a aula completa dessa 

peça em: http://ead.si/prancheta

http://ead.si/pranchetabd


Peça 
Útil é  
Tudo de 
Bom

Uma peça criada a partir de uma 

necessidade que meu marido me 

apresentou... "Preciso de algo pra 

colocar meu fone de ouvido..." 

Daí começaram os testes para criar um 

porta fone de ouvido que fosse 

adequado para atender a esta 

necessidade. 

Algo pequeno e prático do jeito que 

homem gosta! 

Quando estiver fazendo cartonagem 

pense sempre em criar soluções para 

as pessoas. Isso deixará suas peças 

ainda mais interessantes e vendáveis. 

Este porta fones é muito fácil de fazer. 

Exige um pouco mais de paciência na 

hora de cortar o papelão e um pouco 

mais de experiência para o 

acabamento, porque tem mais 

recortes. No final deste e-book você 

encontrará os links para aquirir os kits 

prontos já cortados. 

"Algo pequeno e prático do 
jeito que homem gosta!!!"

PORTA 
FONES DE 
OUVIDO
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Uma forma legal de divulgar o seu 

trabalho é usar as peças que você faz... 

Este porta fones é a peça ideal pra 

fazer isso. Já imaginou você tirando 

seu fone da bolsa todo arrumadinho e 

mostrando pras suas amigas? 

Encomendas na certa, né?



Peça 
Muito 
Coringa

Os bloquinhos são realmente os 

queridinhos de quem faz cartonagem! 

Qualquer bloco pode receber uma 

linda capa feita em cartonagem. 

Você pode escolher os Post-it 

coloridos, ficam um charme... 

Ou usar os bloquinhos com picotes 

que encontramos em papelarias. 

O papelão usado é o mesmo das capas 

de caderno, mas eu já fiz com papelão 

comum e deu certo também. 

Os bloquinhos são peças muito 

versáteis porque você consegue 

personalizar do jeito que quiser. 

Pode ser com o tema da festa do 

aniversário do seu filho, pode ser 

lembrança de maternidade, pode ser 

presente para as amigas do escritório, 

pode ser um mimo pra você divulgar 

sua marca ou mesmo usado como 

brinde corporativo! 

"Qualquer bloco pode receber 
uma linda capa feita em 
Cartonagem"

BLOQUINHOS 
EM 

CARTONAGEM
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Você também pode optar pelo 

fechamento com elástico colorido, fica 

muito fofo! 

Uma peça muito gostosa de fazer e 

que todo mundo ama!



Peça  
Muito 
Útil 

O calendário de mesa é uma peça que 

todo mundo usa! 

Pensando em economizar espaço, na 

rapidez na hora de fazer e também na 

redução do custo pra quem vende, 

fizemos essa versão minimalista. 

Faz um ótimo conjunto com outras 

peças organizadoras sobre a mesa do 

escritório ou mesmo como presente 

fazendo um ótimo conjunto com o 

bloquinho e o porta fone. 

É uma ótima sugestão para 

lembrancinha de aniversário e 

nascimento. Você pode colocar uma 

mensagem em um dos bolsos e o 

calendário anual em outro. 

Seus convidados irão amar e 

lembrarão sempre de você. 

Este modelo não precisa de nenhuma 

ferragem e fica de pé só usando uma 

fitinha de cetim. É muito fofo mesmo.

"Por ter gostado tanto da peça, já 
dei várias de presente e todo mundo 
que ganhou se surpreendeu!" 

CALENDÁRIO 
PEQUENO DE 

MESA
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Pra quem faz artesanato como renda 

extra, pode aproveitar o começo do 

ano pra arrasar nas vendas!



Peça 
Que faz 
Sucesso 

Me lembro como se fosse hoje... Minha 

primeira apresentação na TV foi com a 

Carteira Feminina Pequena! nossa já 

faz um tempão... e fico muito grata por 

ter ajudado a transformar a vida de 

milhares de pessoas com aquele vídeo 

de pouco mais de 15 minutos!!! 

Hoje a proposta é trazer algo ainda 

mais simples e prático de fazer, uma 

versão mini da carteira original, uma 

carteira para cartões de crédito! 

Pensando em algo ainda mais prático 

e leve pra levar na bolsa pra uma saída 

rápida, sabe? 

Um ou dois cartões, um dinheirinho e 

só!!! 

Sem deixar de ser charmosa e 

elegante e muito menos sem abrir mão 

da praticidade! Algo que gosto de 

manter em minhas criações. 

Se você também gosta de praticidade 
não deixe de ver a última página deste 
ebook. 

"Uma peça simples mas sem 
abrir mão da elegância e 
praticidade."

CARTEIRA 
PORTA 

CARTÕES
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Uma dica muito legal pra você que faz 

cartonagem é usar seus produtos, 

assim além de divulgar, você 

realmente testa o que faz e garante 

que funciona! Nossos clientes gostam 

de saber sobre a durabilidade do 

nosso produto. Essa é uma boa forma 

de testar!
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O N D E  E N C O N T R A R

01) Kit Mini Prancheta 
https://www.semigual.com/prancheta 
 
 
 
 
 
 
02) Kit Bloquinho Post-it 
https://www.semigual.com/capa-para- 
bloquinhopost-it-pct-c-20-pecas 
 
 
 
 
 
 
03) Kit para Porta Fones 
https://www.semigual.com/porta-fone- 
de-ouvido-cartonagem 
 
 
 
 
 
04) Kit para Calendário Pequeno 
https://www.semigual.com/calendario- 
pequeno 
 
 
 
 
 
 
05) Kit para Carteira Porta Cartões 
https://www.semigual.com/carteira- 
porta-cartoes 
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O N D E  N O S  E N C O N T R A R

@semigualart 

Fale conosco via 
Whatsapp (11) 97231-4141 
 

https://www.facebook.com/SemIgualArt/ 

Blog de Conteúdo 
www.SemIgual.ART

https://www.youtube.com/semigualartesanato 


