
de máscaras reutilizáveis

confeccionadas por alun@s 

da área do vestuário do IFB 
Catálogo



O projeto

Esse catálogo é um projeto de dois docentes da área 
do vestuário do Campus Taguatinga do IFB. Ele surge 
como uma forma de incentivo à produção dos nossos 
discentes com a divulgação daquilo que estão fazendo 
neste momento delicado que estamos vivendo. 

Os cursos oferecidos pela área de Vestuário 
são Proeja em Artesanato, Técnico Subsequente 
em Vestuário e Superior de Tecnologia em 
Design de Moda.

A cada página você encontrará a identificação de 
quem produz, forma de adquirir as máscaras, 
contatos, descrição e foto dos modelos produzidos. 

Há também uma informação importante: o 
detalhamento da altura de cada máscara. Essa 
informação existe para que você possa escolher a 
máscara que melhor se adeque às características do 
seu rosto. É a medida do osso do nariz (na altura dos 
olhos) até a curva do pescoço.

Não estamos falando apenas de máscaras, mas de 
item do vestuário fundamental para combate à 
pandemia da covid-19 e que pode ajudar na renda de 
pequenos produtores. Comprar do pequeno produtor 
local é uma forma simples e eficiente de ajudar a 
comunidade ao seu redor.

Francisco Nunes e Suzana Guerra



Modelo tradicional reto.
Elástico atrás da orelha, 
sem ajuste nasal.
Tecido 100% algodão 
ou tricoline. 
17cm de altura. R$ 5,00

Máscara formado bico de pato.
Elástico atrás da orelha, 
sem ajuste nasal.
Tecido 100% algodão ou tricoline.  
17cm de altura. R$ 5,00

Ana Heloisa
Samambaia Sul
Instagram @aanaheloisa
Telefone (61) 9 9317 8701
Adulto e infantil. Sob encomenda
Não entrega



Ana Lúcia
Irislana
Taguatinga Norte
Instagram @irislanaateliedecostura
Telefone (61) 9 8166 6458
Adulto e infantil. Pronta entrega.
Não entrega.

Modelo anatômico 
tricoline 100% 
algodão com 
frente e forro.
Elástico atrás da 
orelha e ajuste nasal
13cm de altura.
R$ 5,00

Máscara em tecido 
tricoline 100% 
algodão com 2 
camadas de tecido. 
Elástico para as 
orelhas e velcro para 
prender atrás da 
cabeça.
Sem ajuste nasal
14cm de altura. 
R$ 10,00

Máscara simples em 
tricoline 100% algodão 
Elástico atrás da orelha e 
ajuste nasal.
18cm de altura.
R$ 5,00



Cristiana Santos
Taguatinga sul
Instagram @cris.silveira_
Telefone (61) 9 8432 0327
Adulto e infantil. Sob encomenda
Não entrega.

Máscara Ninja, tecido tricoline 
100% algodão, com 2 camadas 
de tecido. Elástico amarrado com 
regulagem. Sem ajuste nasal
Tecido tricoline estampados.
15cm
R$ 8,00

Máscara Sanfonada, tecido 
tricoline 100% algodão, com 2 
camadas de tecido 
Elástico atrás da orelha
Ajuste nasal
Tecido tricoline com várias 
estampas 
18cm de altura. 
R$ 8,00



Daniella Prata
Taguatinga Norte
Instagram @daniella_prata
Telefone (61) 9 8190 8170
Adulto e infantil. Pronta entrega
Realiza entrega (R$ 10,00)

Máscara 3D, confeccionada com 
dupla camada de tecido 100% 
algodão. Elástico atrás da orelha 
ou elástico cruzado atrás da 
cabeça. Sem ajuste nasal
Tricoline 100% algodão (liso ou 
estampado) e Jeans gramatura 
leve. Alturas: inf. 15,5cm; fem. 
17cm; masc. 17,5cm .
R$ 10,00

Máscara 3D com curva 
anatômica abaixo da região dos 
olhos, confeccionada com dupla 
camada de tecido 100% 
algodão. Elástico atrás da orelha 
e/ou elástico cruzado atrás da 
cabeça. Sem ajuste nasal. 
Tricoline 100% algodão (liso ou 
estampado) e Jeans gramatura 
leve. Alturas: inf. 15,5cm; fem. 
17cm; masc. 17,5cm.
R$ 15,00

Máscara 3D canoa, confeccionada com dupla camada 
de tricoline100% algodão. A máscara pode ser bicolor. 
Elástico atrás da orelha e/ou elástico cruzado atrás da cabeça. 
Sem ajuste nasal. Alturas: fem. 16,5cm; masc. 17,5cm.
R$ 10,00



Darlene Carvalho
Recanto das Emas
Instagram @darlenecarvalho_74
Telefone (61) 9 8661 0540
Adulto. Sob encomenda
Não entrega

máscara de tecido de 
algodão, tecido duplo
Elástico atrás da orelha. 
11cm de altura. 
R$ 5,00

Tecido de algodão, tecido duplo. 
Elástico atrás da orelha. 
14cm de altura. 
R$ 5,00



Edna Coimbra
Ressignifique Atelier
Vicente Pires
Instagram @ressignifique.atelier
Telefone (61) 9 8139 8564
Adulto e infantil. Sob encomenda
Realiza entrega (R$ 6,00)

Conjunto de tiara multiuso 
para aliviar a tensão do 
elástico e máscara em tricoline 
100% algodão, camada tripla 
(algodão, entretela e algodão)
Elástico com tiara. Ajuste nasal
Tricoline 100% algodão, sarja 
de algodão, brim leve
17cm de altura. 
R$ 25,00

Kit de Chapéu dupla face 
com proteção frontal em 
acetato, adulto e infantil 
e máscara de proteção.
Elástico atrás da orelha
Ajuste nasal
17cm
Tricoline 100% algodão, 
sarja acetinada, brim 
leve
R$ 50,00

Mascara 3D, confeccionada em algodão, lesie 
ou piquet, com local para colocação do filtro e 
elástico cirúrgico, extremamente confortável. 
Elástico atrás da orelha. Sem ajuste nasal
19cm
R$ 18,00



Eliane Cruz
Instagram @eli_cruz07
Facebook @eliane.cruz.374
Telefone (61) 9 9116 5883
Adulto e infantil. Sob encomenda
Realiza entrega

Bico de pato, duas camadas, tricoline 100% 
Algodão, com elástico e fechamento com 
pesponto. 
Elástico atrás da orelha
Sem ajuste nasal
20cm de altura. 
R$ 5,00



Luzeni Sukiyama
Taguatinga
Instagram @dzeni_artminha
Telefone: (61) 9 9191 0148
Adulto.
Não entrega.

Tecido duplo. Modelo 
tradicional com 3 pregas 
com ferrinho sob fita de 
veludo para ajuste 
nasal.Tamanho único.
Elástico atrás da orelha
Ajuste nasal. Tecido 
tricoline ou percal 100% 
algodão.
19cm de altura. 
R$ 5,00

Modelo anatômico com 
pregas na parte inferior e 
nas laterais, cortada em 4 
partes iguais obedecendo o 
fio do tecido. Tecidos 
tricoline ou percal 100% 
algodão, tecido tricoline 
mista; malha 100% algodão; 
Ferrinho acolchoado com fita 
de veludo entre as duas 
camadas, para ajuste nasal 
confortável; Tamanhos P, M e 
G; Elástico costurado nas 
laterais. 17cm de altura
R$ 5,00

Modelo anatômico; Cortado em 4 partes 
obedecendo o fio do tecido; Tecido duplo; Ferrinho 
acolchoado com fita de veludo para ajuste nasal 
confortável; Tecidos tricoline, percal ou malha 100% 
algodão, tecido tactel; Tamanhos M e G. Pronta 
entrega. 17cm de altura. R$ 5,00. 



Natalia Santana
Samambaia
Telefone (61) 9 8655 8492
Adulto e infantil. Sob encomenda
Realiza entrega (R$5,00)

Máscara de tricoline 100% algodão, duas 
camadas de tecido.
Elástico atrás da orelha
Tricoline 100% algodão
18cm de altura. 
R$ 7,00



Rafael Amorim
Taguatinga
Instagram @xadrezpoa
Telefone (61) 9 8445 3468
Adulto e infantil. Sob encomenda
Realiza entrega (R$ 10,00)

Anatômica dupla face, com 
pregas, em tecido plano de 
algodão 2 camadas. 
Elástico atrás da orelha
15cm
Ajuste nasal
R$ 5,00

Máscara recorte anatômico 
nasal comprida tipo lenço, 
indicada para quem possui 
barbas curtas. 2 a 3 
camadas de tecido de 
acordo com preferência do 
cliente. Amarração feita na 
preferência do cliente, sem 
ajuste nasal. Malha ou 
tecido plano.
14cm de altura. 
R$ 15,00

Máscara com 2 a 3 camadas de tecido, frontal 
longa cobrindo e protegendo barbas grandes e 
volumosas. Tipo de amarração feita na 
preferência do cliente. Malha ou tecido plano.
29cm de altura. 
R$ 25,00



Rosângela Costa
Life Mask
Taguatinga
Instagram @lifemask.bsb
Telefone (61) 9 8216 7710
Adulto e infantil. Pronta entrega
Realiza entrega (R$ 15,00)

Máscara anatômica 
confeccionada em três camadas 
de tecido 100% algodão, duas 
externas em tricoline e a interna 
em algodão cru, uso do elástico 
chato ou macio com 
possibilidade de regulagem de 
tamanho, o produto é lavável e 
reutilizável.
16cm de altura. Tricoline ou 
brim leve. R$10,00

Máscara Arraiá - 
confeccionada em 2 
camadas de 
tricoline+compartimento 
para filtro, ajuste nasal e 
Elástico regulável e 
removível (pode ser 
adaptada para uso com 
elástico atrás da cabeça)
17cm de altura. 
Tricoline ou brim leve
R$15,00

Máscara 3D - confeccionada em três camadas 
de tecido 100% algodão, opção de uso de filtro, 
acompanha embalagem plástica lavável e 
reutilizável assim como a máscara.
17cm de altura. Tricoline ou brim leve. R$17,00



Vilma Buge
Ateliê Recomeço
Vicente Pires
Instagram @atelie_recomeco
Telefone: (61) 9 8431 2952
Adulto e infantil. Sob encomenda
Realiza entrega (R$ 10,00)

Modelo de máscara 3D com 
duas camadas de tecido 
Tricoline e uma camada filtro.
Elástico atrás da orelha.
Sem ajuste nasal.
Tricoline 100% algodão 
15cm de altura. 
Sob encomenda
R$ 8,00

Bico com duas camadas e uma 
camada filtro com tecido 
tricoline 100% algodão.
Elástico atrás na orelha. Sem 
ajuste nasal. 
Tricoline 100% algodão 
14cm de altura. 
Sob Encomenda
R$ 8,00


