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Saudações! 

Nós recebemos com muita alegria seu contato demonstrando interesse no nosso curso de 

Joalheria Básico!   

É a sua oportunidade de investir no seu conhecimento e aprender a arte de desenvolver suas 

próprias joias. 

  

Antes de falar sobre o curso, gostaria rapidamente de numerar alguns bons motivos para você 

confiar no nosso trabalho. Afinal de contas, você tem que ter certeza onde está investindo seu 

tempo e dinheiro não é mesmo? 

  

1 - A Escola Mineira de Joalheria foi pioneira no ensino de joias em Minas Gerais e possui mais 

de 35 anos de experiência; 

2 - Já formamos centenas de alunos, sendo que muitos já foram premiados em concursos 

nacionais e internacionais; 

3 - Vários de nossos ex-alunos montaram suas próprias oficinas e vivem hoje exclusivamente 

da Joalheria; 

  

CURSO DE MODELAGEM E ESCULTURA EM CERA: 8 FEVEREIRO 27 DE JUNHO 2020 

OBJETIVO:  

Formar profissionais na área de escultura e modelagem em cera com utilização de ferramentas 

(espátulas) especiais criando e desenvolvendo matrizes de joias para posterior fundição em 

ouro ou prata. 

AULAS:  

8 de fevereiro a 27 de junho aos sábados de 8 horas as 12 horas  

CARGA:  

64 horas/aulas  

CUSTO: 

Inscrição R$ 200,00 reais 

Valor do curso R$ 1.920,00 que pode ser dividido no cartão de crédito em até 5 x R$ 

384,00 

Para pagamento a vista ou em dinheiro o aluno recebe 5% de desconto no valor do curso. 

MATERIAL:  

1 Lima dupla face para cera 

1 Tubo de cera para modelagem de anéis da cor azul anel chato. 

http://escolamineiradejoalheria.us12.list-manage.com/track/click?u=a1ce3f51500e948fc516fefda&id=c68645ab24&e=66fa0cad26
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5 placas de cera para modelagem da cor azul  

1 Espátula para dentista modelo Lecron 

1 Espátula para dentista modelo Holenbek  

1 Cabo de bisturi cirúrgico 

1 lâmina de bisturi ponta reta nº 11 

1 Caneta reto projetor 

1 Lamparina pequena 

1 esponja de cozinha tipo verde amarela 

2 Folhas de lixa 320 e 2 folhas 600 

1 Escova de dente comum 

1 Jogo de brocas para furo 1mm, 2mm, 3mm 

1 jogo de brocas cabeça redonda 2mm, 4mm, 6mm 

1 mandril de mão. 


