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DADOS DO CURSO LIVRE DE DESENHO com Marc Parchow 

 

 

PARA OS MAIS GRAÚDOS | maiores de 12 anos 

Nestas aulas vamos trabalhar principalmente a coordenação entre o olho e a mão. Explorando diversas técnicas de ilustração, vamos aprender a 

olhar para o mundo com os olhos de um ilustrador. Vamos sintetizar informação visual e tentar olhar para a essência das coisas, para os 

elementos e para as características que definem uma pessoa, uma paisagem, um objecto, etc. Vamos também realizar projectos com vista a 

experimentar técnicas de ilustração mais complexas e a explorar noções como perspectiva, luz e sombra, de modo a compreendermos a sua 

influência no desenho. 

As aulas serão fundamentalmente práticas, com muitas actividades e muitos exercícios, que nos ajudarão a ver o desenho e a ilustração como 

actos de livre experimentação por tentativa e erro – porque o erro faz parte de qualquer processo criativo, e conviver com ele constitui uma 

oportunidade de aprendizagem e crescimento. 

PARA OS INTERMÉDIOS | dos 9 aos 11 anos 

Nestas aulas vamos explorar diversas técnicas de ilustração, com a finalidade de promover a coordenação motora, a acuidade visual, a noção 

espacial e um melhor conhecimento dos materiais utilizados nas várias formas de ilustração. 

Em cada aula vamos fazer um desenho diferente e experimentar técnicas tão diversas como o desenho a lápis ou a carvão, a colagem, mixed-

media, serigrafia, entre muitas outras. Com cada técnica, vamos também ficar a conhecer artistas portugueses e estrangeiros que as usaram 

nas suas obras. 

Em cada aula, vamos aprender sempre alguma coisa nova: sobre desenho e ilustração, mas também sobre nós próprios. Além de interiorizarmos 

o manejo do lápis e do pincel, da tesoura e da cola, ou do pauzinho do pastel de óleo, é muito importante aprendermos a errar e a encarar o erro 

como uma forma natural de aprender e crescer. E acima de tudo, aprender a criar com boa disposição. 

PARA OS MAIS PEQUENOS | dos 6 aos 8 anos 

Nestas aulas, as crianças vão explorar as cores e as formas, através da imitação de desenhos existentes, para, assim, adquirirem um repertório de técnicas 

básicas de ilustração. Vão também aprender a identificar as vantagens e desvantagens de cada ferramenta de desenho e a usá-la de forma correcta. 

Não será tanto um exercício de criatividade, mas mais uma exploração de técnicas mediante as quais as crianças poderão vencer  o medo de desenhar, 

desenvolvendo com naturalidade esse hábito, de modo a construírem aos poucos um sentimento de confiança em si próprias, que lhes será útil pela vida fora. 

Desenhar é uma forma de expressão e não pode ser sentido como um acto penoso. Ao associarmos o exercício prático a momentos divertidos e bem 

passados, estamos a desenvolver simultaneamente a habilidade manual e a sensibilidade artística, aptidões fundamentais para a expressão e a fruição da 

criatividade. 

. O Curso livre de Desenho é constituído por um pacote de 5 aulas com a duração de 1 hora e meia cada. 

. A participação do formando deve ter uma sequência semanal. 

. A não participação em alguma das aulas obriga ao aviso de falta na véspera da acção formativa. 

. O preço do pacote de aulas é €45. 

. A inscrição é validada após a submissão do formulário preenchido. 
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