
 

 

 

 

 

Objetivo: 

Oportunizar o aprendizado de técnicas dos traços de escrita em cartazes e splashs, para a criação e confecção de cartazes 

padronizados de supermercados; bem como a utilização adequada dos materiais para redução do desperdício, conhecimentos 

sobre a rotina de um cartazista de loja, orientado ao comprometimento com o cartazeamento em geral. 

 

Conteúdo: 
 Quem é o cartazista 

 

 Montando as letras 

 
 Apresentação dos materiais 

 

 Montando os números 

 
 Como liberar as tintas para as canetas 

 

 Dicas de montagens e distribuição dos splashs 

 
 Troca das pontas das canetas 

 

 Dicas de montagem e distribuição dos cartazes 

 
 Como recarregar as canetas 

 

 Dicas de montagem das faixas externas 

 
 Como utilizar as canetas 

 

 Como afixar as madeirinhas nas faixas externas 

 
 Exercícios dos traços retos e circulares  Segurança: cuidados no uso de produtos para limpeza de faixas 

 
 

Carga horária estimada:  
10 horas 

 

Público alvo: 
Profissionais responsáveis pelo cartazeamento da loja e demais interessados. 

 

Incluso no investimento: 
Kit de materiais para o curso + frete dos materiais + Certificado, enviado por e-mail ou WhatsApp no formato PDF, após o 

recebimento do questionário de avaliação do curso, preenchido pelo participante) 

 

Itens do kit do participante: 

 

01 Jogo de canetas poster preto (c/6) 10 Cartazes amarelo liso 48x66 

01 Jogo de canetas poster vermelho  (c/6) 05 Splashs amarelo oferta c/ aba 22x22 

03 Cartazes amarelo oferta 42x60 01 Régua de acrílico 60 cm. 

01 Limpador pit stop 500 ml (pesada) 01 Folha com as dicas da montagem das letras 

01 Caneta esferográfica azul 01 Folha com as dicas da montagem dos números 

  

 

Investimento: 

R$ 220,00 – Associado AMAS | a partir de 5 inscrições R$ 200,00 cada.  

R$ 300,00 – Demais interessados 
 

Forma de pagamento: 
Pagamento à vista, via boleto a ser gerado pela AMAS ou Depósito/transferência bancária mediante apresentação do 

comprovante que deve ser enviado para o e-mail: capacita@amams.com.br 

Banco Sicredi -  Ag: 0913- C/c: 15.450-4  

PIX: CNPJ: 15.479.397/0001-13 

 

Informações e inscrições: 
AMAS – Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados 

Tel: (67) 3356-4450 | (67) 99610-9507 | E-mail: capacita@amasms.com.br 


