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Diário Gráfico II  
Desenhar Lisboa para 2030 

Objectivos de Desenvolvimento Sustentável 

  

 
Apresentação 

 

Pode o desenho de observação em diário gráfico estar relacionado com um tema tão 
global e importante como a Agenda 2030 das Nações Unidas? 

Neste curso de Diário Gráfico Nível II vamos desenhar a cidade de Lisboa sob a lente 
dos 17 Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Criados em 2015 e 
assinados por todos os Estados Membros com assento em Nova Iorque, eles guiam 
todas as decisões políticas, sociais e económicas até 2030.  

Como entra o desenho aqui? Já não são as técnicas o factor mais importante, mas sim 
perceber como um simples caderno, as aguarelas, os lápis de grafite, os lápis de cor e a 
caneta preta podem estar alinhados com o tema global mais transformador para os 
próximos anos. 

Se nunca ouviram falar nos ODS, não se preocupem! Ao longo do curso vamos ter a 
oportunidade de conhecê-los, explorá-los e desenhá-los. 

 
Horário 
2as feiras, 15:30-18:00 
 
Datas 
Curso Anual (28 sessões): 7 Nov - 19 Jun 
Opção 1º Semestre (14 sessões): 7 Nov - 27 Fev 
 

- Não há aulas nos dias 26 Dez, 2 Jan, 20 Fev, 24 Abr e 1 Mai. 
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Modalidade 
Presencial, no exterior. 
 
Formador 
Mário Linhares 
 
Preço 
Opção Anual: 552€ (ou 8 x 69€) + 85€ inscrição + 6€ seguro escolar 
Opção Semestral: 308€ (ou 4 x 77€) + 60€ inscrição + 4€ seguro escolar 
 
- Preço não inclui entradas nos Museus. 
 
Destinatários 
Pessoas que desejam relacionar o desenho de observação com temas da sociedade 
civil. 
 
Pré-Requisitos 
- Frequência do curso de Diário Gráfico – Iniciação ou outro curso de Desenho – 
Iniciação no Nextart. 
ou 
- Experiência de Desenho, comprovada mediante apresentação de portfolio. A 
candidatura está sujeita à aprovação do formador. 
 
Objectivo Geral 
Relacionar o desenho de observação em diário gráfico na cidade de Lisboa com os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 
 
Objectivos Específicos 
- Criar hábitos de registo do quotidiano; 
- Desenhar pelo real e ter um olhar crítico sobre a cidade; 
- Utilizar diferentes técnicas de registo; 
- Utilizar o diário gráfico como uma ferramenta criativa e de intervenção social; 
- Identificar o trabalho de outros artistas relacionados com a área do curso; 
- Partilhar em grupo o trabalho individual e treinar a reflexão crítica. 
 
Programa 
 
Módulo 1 – ODS 1 a 7 
ODS 1: Erradicar a Pobreza (2 sessões) 
ODS 2: Erradicar a Fome (2 sessões) 
ODS 3: Saúde de Qualidade (2 sessões) 
ODS 4: Educação de Qualidade (2 sessões) 
ODS 5: Igualdade de Género (2 sessões) 
ODS 6: Água Potável e Saneamento (2 sessões) 
ODS 7: Energias renováveis e acessíveis (2 sessões) 
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Horas de formação: 35h (14 sessões) *  
 
Módulo 2 – ODS 8 a 17  
ODS 8: Trabalho Digno e Crescimento Económico (2 sessões) 
ODS 9: Indústria, Inovação e Infraestruturas (2 sessões) 
ODS 10: Reduzir as Desigualdades (2 sessões) 
ODS 11: Cidades e Comunidades Sustentáveis (2 sessões) 
ODS 12: Produção e Consumo Sustentáveis (1 sessão) 
ODS 13: Acção Climática (1 sessão) 
ODS 14: Proteger a Vida Marinha (1 sessão) 
ODS 15: Proteger a Vida Terrestre (1 sessão) 
ODS 16: Paz, Justiça e Instituições Eficazes (1 sessão) 
ODS 17: Parcerias para a Implementação dos Objetivos (1 sessão) 
 
Horas de formação: 35h (14 sessões) *  
 
* Valor estimado, sujeito a eventuais alterações, consoante as necessidades da turma. 

 

Materiais 
Diário gráfico, lápis de grafite, lápis de cor, aguarelas, caneta preta. 
A lista detalhada é facultada após a inscrição ou mediante solicitação. 
 
Metodologia 
- Todas as sessões iniciarão com uma breve apresentação teórica dos exercícios. 
Quando necessário, será realizada uma pequena demonstração técnica. 
- Todas as sessões decorrerão fora das instalações do Nextart. Os locais e pontos de 
encontro serão combinados directamente entre o formador e a turma. 
 
Avaliação 
Dado que os conteúdos da acção de formação são essencialmente práticos, a 
metodologia de avaliação é composta por:  
- avaliação formativa, com a análise das respostas às questões colocadas, motivação e 
empenho, bem como a análise dos resultados obtidos nos exercícios práticos e do 
progresso individual dos formandos; 
- avaliação sumativa, com uma avaliação global do trabalho final e das actividades 
realizadas ao longo do curso. 
 
Critérios de Avaliação / Percentagem da Nota Final 
- Cumprimento dos exercícios técnicos propostos, tendo em conta os objectivos 
traçados: 40% 
- Qualidade dos trabalhos realizados: 20% 
- Capacidade de reflexão crítica, em contexto de diálogo, acerca dos trabalhos 
desenvolvidos, a nível formal e/ou temático: 10% 
- Motivação e empenho na aquisição de novos conhecimentos e na aplicação aos seus 
trabalhos: 20% 
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- Assiduidade e pontualidade: 10% 
 
As classificações finais, quantitativas e qualitativas, serão atribuídas de acordo com a 
seguinte escala: 
1 – Muito Insuficiente; 2 – Insuficiente; 3 – Suficiente; 4 – Bom; 5 – Muito Bom. 
 
Sobre o Formador 
Mário Linhares nasceu em Oeiras, vive em Sintra e trabalha em Lisboa. Estudou na 
António Arroio, em Viana do Castelo e na Faculdade de Belas-Artes da Universidade de 
Lisboa. Mestre em Ensino das Artes Visuais. Doutorando em Desenho. Fundou os 
Urban Sketchers Portugal e foi director de educação dos Urban Sketchers. Lidera 
projectos artísticos e humanitários desde 1997 e relaciona-os com o Desenho desde 
2011. Co-autor do livro Diário de Viagem | Costa do Marfim, premiado em França, tem 
participado em diferentes livros, exposições e conferências sobre o desenho de 
viagem. Tem também trabalhado/desenhado sob as palavras de Fernando Pessoa. O 
desenho é a sua forma preferencial de conhecer o mundo. 
 
Conheça o trabalho de Mário Linhares em https://www.instagram.com/linhares.mr/ e 
em https://hakunamatatayeto.blogspot.com/. 
 
 

https://www.instagram.com/linhares.mr/
https://hakunamatatayeto.blogspot.com/

