
Apresentação de Oficinas Curtas de Marcenaria
Ateliê da Madeira



Oficinas Criativas de Marcenaria
 
A Oficina Serena em parceria com o Ateliê da Madeira oferece um ciclo 
de oficinas de curta-duração de marcenaria. O objetivo é aproximar o 
público interessado ao universo da marcenaria com uma abordagem 
mais leve e criativa que a de um curso regular. 

As oficinas desse curso se desenvolvem a partir da infra-estrutura domé-
stica, com utilização de ferramentas e máquinas de fácil acesso e pouco 
investimento. A idéia é tornar mais acessível o conhecimento necessário 
para execução das mais diversas peças de design com madeira.

Além de apresentar técnicas tradicionais e contemporâneas da marce-
naria, os projetos oferecem noções de design, noções básicas de elétrica 
e de outras atividades relacionadas à construção com as mãos.

Todo aluno recebe uma apostila sobre segurança e saúde na oficina, com 
informações de cuidados e normas de segurança na marcenaria.

Serão fornecidos os equipamentos de proteção individual necessários 
para realização das oficinas.

Os alunos devem vir com roupas confortáveis, sapatos fechados, e evitar 
roupas que tenham cordões ou tiras, colares ou brincos que possam 
enroscar nas máquinas.

Cronograma

Todas as oficinas têm 8 horas de duração, e acontecerão às sextas-feiras 
no Ateliê da Madeira.

• Mala de Ferramentas
21 e 28 de Julho 

• Tábua de Cortes
04 e 11 de Agosto

• Luminária Articulada
18 e 25 de Agosto

• Jogo da Velha
01 e 08 de Setembro 

• Casa de Passarinho
15 e 22 de Setembro

Segurança e Saúde



OFICINA MALETA DE FERRAMENTAS
-------------------------------------------------
• Dias 21 e 28 de Julho
• Das 14 h às 18 hs
• R$ 350,00
• Matrícula : contato@oficinaserena.com.br
             (11) 98181-9177
• Local : Ateliê da Madeira
    Rua Tonelero, 354 - Lapa - São Paulo - SP
   
CONHECIMENTO
------------------------
Nesta oficina os participantes constroem uma maleta de ferramentas de madeira e tem contato com 
algumas técnicas básicas de corte, furação, parafusamento, lixamento, acabamento e montagem.
Para isso, se utilizarão de ferramentas manuais como o serrote, formões, grosas e limas, além de algumas 
máquinas elétricas como a serra tico-tico, a furadeira e a parafusadeira.



www.oficinaserena.com.br

facebook.com/oficinaserena
instagram.com/oficina_serena

Oferecemos descontos especiais para aqueles que fecharem 
mais de uma oficina.

contato@oficinaserena.com.br
Tel: (11) 98181- 9177


