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Atelier de Costura  

Formador 

Maria Isabel Silva, com mais de 20 anos de experiência em costura, dedica agora aos outros 

momentos de partilha de conhecimentos práticos relacionados com a costura, de forma criativa e 

vocacionada para as necessidades do dia-a-dia. 

 

Duração 

Sessões de 2 horas, com duração e frequência conforme as necessidades de cada formando ou 

grupo de formandos. 

 

Preço 

3 € por sessão 

 

Destinatários 

Para qualquer pessoa a partir dos 6 anos de idade, população em geral. 

 

Enquadramento 

Tal como antigamente, nos dias de hoje voltamos a ter necessidade de conseguir fazer o máximo 

de trabalhos em casa para conseguir gerir melhor as contas domésticas. 

Esta ação de formação está pensada e planeada numa perspetiva de “faça você mesmo”, onde 

todos os formandos conseguirão aprender a fazer a manutenção da sua roupa e da sua família.  

 

Objetivos 

Fazer arranjos no diverso tipo de roupa: 

- Trocar fechos 

- Fazer bainhas 

- Apertar 

Reaproveitar roupa e outros tecidos transformando em peças utilitárias. 
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Metodologia 

Demonstrativa e prática 

 

Principais conteúdos teóricos 

 Trocar fechos de calça de ganga, calça clássica e saias 

 Apertar saias, calças de ganga, calças clássicas (cinta e largura) 

 Virar colarinho de camisas 

 Subir mangas de camisa e de casaco 

 Subir bainha de calça de ganga, calça clássica e saias 

 Remendar/disfarçar rasgões de roupa 

 Aproveitar lençóis e toalhas velhas para fazer panos, sacos e aventais novos 

 

Exercícios práticos 

Este material não é obrigatório levar, mas aconselha-se pois é com ele que irão trabalhar em 

casa. 

 Tesoura 

 Máquina de costura 

 Fechos 

 Agulhas 

 Linhas de diferentes cores 

 Panos diferentes 

 Roupa que se queira trabalhar 

 

Número mínimo de participantes 

3 pessoas se for nas instalações do Espaço Crescer. 

Em locais a combinar com outras entidades, o número mínimo de participantes varia consoante 

cada caso.  
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Número máximo de participantes 

10 pessoas  

 

Informação adicional 

Com certificado das sessões em que participa. 

Os conteúdos de cada atelier poderão ser alterados consoante novas propostas. 


