
KIT DE ESCRITÓRIO COM CAIXAS DE LEITE



2- Material: 3 caixas de leite lavadas e secas, 1 guardanapo para 

decoupagem,  termolina leitosa, verniz acrílico fosco ou brilhante, pincel 

chato, saco plástico transparente, tesoura, régua, caneta, tinta branca, 

furador, palha da costa, fita ou outro elemento pra amarrar. 



3- Pegue a primeira caixa e marque de baixo para cima 14 e 16 centímetros 

e risque com a régua como mostra a imagem.  



4- Faça essa marcação nas 4 laterais da caixa.



5- Com a segunda caixa marque de baixo para cima 10 e 12 centímetros e 

risque com a régua como mostra a imagem. Marque as 4 laterais da caixa.

10 cm

12 cm



6- Com a terceira caixa marque de baixo para cima 6 e 8 centímetros e risque 

com a régua como mostra a imagem. Marque as 4 laterais da caixa.

6 cm

8 cm



7- Abra as caixas na parte de cima e corte nas últimas marcações de cada 

caixa, isto é, a primeira caixa corte onde marcou 16 centímetros, a segunda 

onde marcou 12 centímetros e a terceira onde marcou 8 centímetros.



8- As caixas cortadas deverão ficar dessa forma, sem a parte de cima.  



9- Passe uma ou duas demãos de tinta branca (PVA ou acrílica), nas 3 

caixas para cobrir a parte impressa.



10- Em cada caixa faça um corte nos 4 cantos até a segunda marcação. 

Esse corte deverá ter 2 centímetros.



11- Depois de cortar, dobre as 4 partes para fora como mostra a imagem. 

Observe que quando você fez a marcação com a régua, o papelão ficou 

com um vinco, facilitando assim as dobras.



12- Depois de dobradas, as laterais das caixas deverão ficar dessa forma.



13 - Escolha o guardanapo que vai utilizar e divida em 3 partes. A primeira 

para a caixa maior com 15 centímetros, a segunda para a caixa do meio com 

11 centímetros, e a terceira para a caixa menor com 7 centímetros.

15 cm 11 cm 7 cm



14- Nas 3 tiras, não esqueça de retirar as 2 folhas brancas que vêm atrás 

do guardanapo. 



15- Pegue as caixas e passe uma demão de termolina para a decoupagem.



16- Posicione a tira do guardanapo, começando da dobra de cima até o 

fundo da caixa. No fundo deverá sobrar 1 centímetro do guardanapo. 

Início do guardanapo

na dobra



17- Coloque o plástico sobre o guardanapo e passe o cabo do pincel ou um 

pano em toda a extensão do mesmo. O plástico elimina todas as bolhas e 

rugas do guardanapo. Faça um lado de cada vez. Proceda dessa forma 

com as 3 caixas, cada uma com a tira do guardanapo correspondente.



18- Depois de dar a volta em toda a caixa, vai sobrar uma tira de mais ou 

menos 1 centímetro do guardanapo. Corte o excesso ou sobreponha onde 

iniciou a decoupagem, procedendo da mesma forma como ensinado 

anteriormente com o plástico.



19- No fundo de cada caixa, utilize o pincel e vire a sobra de 1 centímetro 

do guardanapo para dar acabamento. Utilize a termolina para isso.



20- As 3 caixas prontas deverão ficar dessa forma. Passe uma demão de 

verniz acrílico brilhante ou fosco em todas as caixas para impermeabilização 

e melhor acabamento. Deixe secar.



21- Com o furador, faça um furo em cada uma das pontas de cada parte 

dobrada, como mostra a imagem.



22- Amarre os furos com o material de sua preferência. Nesse caso utilizei a 

palha da costa para combinar com a estampa do guardanapo. Opcional:

Para dar sustentação e evitar que virem com facilidade, coloque um pouco 

de pedrinhas ou areia misturadas com cola branca no fundo das caixas,

(+ ou – 1 ou 2 dedos) e deixe secar bem.



23- Esse kit de escritório é uma ótima sugestão de presente para várias 

situações como o dia dos pais, dia da secretária, etc.



24- Use e abuse das estampas encontradas nos guardanapos e prepare 

lindos kits como esse.



Gostaria de um parecer sobre esse 

material, se gostou, se atendeu às 

suas expectativas, se está claro e 

objetivo, as dificuldades 

encontradas, até mesmo sugestões 

e críticas para melhorar em 

próximos trabalhos.

Mais sugestões de PAP, você pode 

encontrar no meu blog:

www.claudiobelmudes.com.br

Grato pela aquisição e preferência.

Cláudio Belmudes

claudio_170459@hotmail.com

http://www.claudiobelmudes.com.br/

