
EDPJ 2018 - ENCONTRO DIOCESANO DA PASTORAL DA JUVENTUDE 

MARATAÍZES/ES – 04 E 05 DE AGOSTO 

ESTANDARTE – PASSO A PASSO 

Este é um guia para auxiliá-los na produção do Estandarte, 

conforme solicitado na Carta Convite do EDPJ 2018, que será carregado 

pelos jovens, durante a Caminhada do sábado (04/08). 

MATERIAIS NECESSÁRIOS 
 

- 1 foto (de preferência do rosto) de um jovem de sua paróquia que tenha 

sido vítima da violência, com seu nome embaixo (pode ser apenas o primeiro 

nome) - IMPRESSA EM PAPEL A4. 

- 1 pedaço de papelão (dimensão mínima: 45cm x 60cm) 

- Cola branca 

- Cola quente 

- Régua 

- Tesoura 

- Panos (chita/chitão/juta/feltro) 

- Fitas coloridas (no exemplo usamos fitinhas de lembrança de Nossa Senhora 

Aparecida, mas pode ser de cetim) 

- Elementos para ornamentar (usamos botões coloridos, rendinha, aviamento 

sianinha – zig zag) 

 

1º PASSO 
 

 A primeira coisa a se fazer é imprimir a foto a ser utilizada, no papel 

A4, como na imagem a seguir. 
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 Observe que apesar de ter impresso o nome separado, ele já foi 

recortado e colado na página A4 junto com a foto. 

2º PASSO 

 Em seguida, posicione a folha A4 no papelão para marcar a posição 

certa, com o auxílio da régua, antes de colar. 
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 Seguindo as medidas que passamos, entre a borda da folha A4 e o 

fim do papelão deve haver 11cm, conforme demonstrado na imagem 

anterior. Isso vale para a borda superior, esquerda e direita da folha.  

 Da borda inferior até o final do papelão haverá mais espaço. 

 

3º PASSO 
 

 Feito as marcações de posicionamento, a folha deve ser colada no 

papelão, com a cola branca (não exagere na cola, para não deixar bolhas 

no papel). 

 Com a folha colada, é a hora de marcar a parte inferior do papelão 

(abaixo da folha A4), para que ela assuma o formato triangular da ponta 

do nosso estandarte.  

Para isso, você deve medir 11cm na diagonal, a partir das “quinas” 

inferiores da folha A4 e marcar um pontinho à caneta.  Ele será a orientação 

de onde a linha deve passar. Meça o meio da folha A4 também, que é onde 

as duas retas vão se encontrar. Feito isso, faça como na imagem abaixo: 
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4º PASSO 

 

Depois de riscar, recorte na linha traçada, de maneira que seu 

estandarte tome forma. 

 

 

 

5º PASSO 

   

Agora é o momento de fazer a marcação ao redor da foto, porque 

quando formos decorar, queremos duas camadas de decoração: uma mais 

interna e outra externa, dando cor ao estandarte. 

 Para isso, meça 5cm a partir da borda da folha A4 e marque. Faça 

isso nas bordas superior, esquerda e direita. Observe que do ponto marcado 

aos 5cm até o final do papelão, há 6cm. Então o espaço que era de 11cm 

no total, dividimos em um pedaço de 5cm e outro de 6cm. 

 Na parte inferior, é só medir 6 cm a partir da borda final do papelão 

para dentro e acompanhar o desenho das linhas diagonais.  

 

No final da marcação, deve ficar assim: 
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6º PASSO 

 Agora é o momento de brincar com a decoração! Os materiais que 

usamos é só uma sugestão, fica a seu critério qual pano usar ou qual material 

para decorar. Abuse da criatividade! 

 Antes de colar a juta e o feltro vermelho, nós medimos mais ou menos 

através da marcação feita no papelão, recortamos os tamanhos desejados 

e colamos com cola quente no papelão. Depois, é só recortar as pontinhas 

do que passou da medição interior. 
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7º PASSO 

 Na borda externa, optamos por colocar a chita, que tem estampas 

bem coloridas e florais, que lembram o nordeste, o forró, o povo das CEBs, 

enfim, tem uma proximidade com a identidade da PJ.  

 Mais uma vez medimos mais ou menos o que gastaríamos para a 

borda externa, recortamos o pano e colamos com cola quente.  

 #DICA: Deixe um pedacinho a mais de pano na borda, para fazer o 

arremate, colando atrás. Assim, seu estandarte ficará caprichado e sem 

fiapos de pano soltando, rsrs. 

 

 

 Lembre-se de caprichar no arremate da borda interna da chita, 

dobrando pra dentro a borda antes de colar e sempre passando um 

pouquinho por cima da juta e do feltro, para também esconder possíveis 

imperfeições. 

 

8º PASSO 
  

Agora chegou o momento de enfeitar o estandarte. Você pode usar 

inúmeros materiais, desde flores, paetês, miçangas, aviamentos, fitinhas, 

broches, imãs, botões, anel de latinha, tampinhas de garrafa, enfim, use sua 

criatividade e RECICLE objetos que você já tem em casa. 
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 Nós usamos o aviamento sianinha, que é essa fita em zig zag amarela 

que você pode ver na imagem a seguir, para arrematar a borda interna e 

esconder imperfeições e os botões, para dar um charme a mais. 

 As rendinhas também auxiliam no arremate entre o feltro e a juta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9º PASSO 

  

Por fim, mas não menos 

importante, vem as fitinhas, para 

ficarem penduradas no final do 

estandarte. Essas fitinhas são 

obrigatórias também porque fazem 

parte da tradição dos estandartes.  

 Colamos as fitinhas com cola 

quente, atrás do estandarte, 

alternando as cores, com espaço 

pequeno e igual entre elas. Depois 

de coladas, é só esticar todas e 

cortar seguindo o desenho diagonal 

do próprio estandarte. 
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Ufa! Até que não foi tão difícil assim, né?! 

Não se esqueça de arrematar a parte de trás, para esconder os 

arremates, colando outro pedaço de pano, por exemplo.  

No final, deve ser fixado um cabo na parte de trás, para que se possa 

carregar o estandarte durante a procissão. Sugerimos o cano de pvc, por 

ser mais leve, mas você também pode utilizar um cabo de vassoura. 

 

VAMOS CONFECCIONAR OS ESTANDARTES COM CARINHO E ZELO, EM 

NOSSOS GRUPOS DE BASE, PARA HOMENAGEAR, FAZER LEMBRANÇA E 

PEDIR JUSTIÇA PELA JUVENTUDE QUE PERDEU SUA VIDA EM RAZÃO DA 

VIOLÊNCIA! 

 

#PJPELAVIDA #VIDASPELOREINO #CHEGADEEXTERMÍNIODEJOVENS 

 

EDPJ 2018 


