
MOULAGE

Conteúdo
Preparação do busto com aplicação das linhas guias;
Adequação do busto para o corpo do aluno (Bourrage);
Preparação dos painéis de tecido para desenvolvimento da Moulage (toiles).
Construção da base do corpo frente e costas;
Planificação da Moulage;
Moulage do Corset (manipulação de formas);Moulage do Corset (manipulação de formas);
Construção da base de manga em modelagem plana, adaptada para Moulage;
Exercícios de variações da forma, volumes e recortes;
Moulage livre – criação de livre escolha do aluno;
Planificação do modelo, definição dos tipos de acabamentos e costura;
Costura e finalização do modelo criado pelo aluno.

Horário das aulas: 14:00 às 18:00
Dias:  Dias:  06, 20, 27 de agosto e 03, 17, 24 de setembro - sábados.

Pré-requisito 
Manejar a máquina de costura reta - solicite informações sobre as Aulas 
de Manejo de Máquina

Certificado
Para todos os alunos que obtiverem frequência mínima de 75%

Investimento e formas de pagamento:

R$ 900,00R$ 900,00 - Inclui busto de costura com pedestal para o aluno

À vista:
Até dia 26/07/16:  R$ 850,00 
A partir de 27/07/16:  R$ 900,00 
Solicite os dados para depósito

Parcelamento com cheques:
Dois cheques entregues no ato da matrícula 
1º cheque - entrad1º cheque - entrada, para a data vigente, no valor de R$ 450,00
2º cheque - para até dia 24/09/16 no valor de R$ 450,00



Cartão de crédito:
Parcelamento em até 12X
Deve ser solicitado o link do PagSeguro por email. Juros e taxas calculados diretamente 
pelo PagSeguro de acordo com a opção de parcelamento escolhida.

Informações importantes

A inscrição é considerada concluída após o pagamento e preenchimento da ficha de 
inscrição enviada por email ou diretamente na escolinscrição enviada por email ou diretamente na escola.

A escola reserva-se o direito de transferir/cancelar o curso caso não feche o número mínimo de 
participantes. Neste caso, o valor já pago pelo aluno será devolvido integralmente.

A ausência no curso ou cancelamento sem antecedência mínima de 48 horas pelo aluno não implica na 
devolução de valores já pagos nem tampouco na transferência do valor para outro curso ou atividade 
da Escola tendo em vista que a vaga foi reservada para o aluno.

Materiais necessários
5m de algodão cru com 1,80m ou 2,50m de largura5m de algodão cru com 1,80m ou 2,50m de largura
0,5m de manta acrílica espessura fina
Alfinetes sem cabeça espessura fina
5m de fita de cetim 5mm ou 7mm (vermelha e azul)
Lápis 6B
Tesoura para papel
Linha de costura
Agulha de mãoAgulha de mão


