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Pintura – Introdução (Acrílico) 
  

Apresentação 

 

Este curso possibilita uma familiarização com as bases da Pintura a Acrílico. Em 
trabalhos sobre tela e papel, cada participante terá oportunidade de desenvolver a 
capacidade da observação e representação e a sua linguagem pictórica, no sentido 
de criar forma, atmosfera e luz, utilizando pinceladas, cores e texturas em 
composições variadas. 
 
Serão abordados os princípios básicos da representação de objectos ou do espaço e 
da profundidade, bem como as primeiras noções da teoria e prática da Cor. 
 
Este é um convite para experienciar o constante e surpreendente processo de 
descoberta que a Pintura proporciona. 
 
 
Datas 
11, 12, 13, 14 Jul 
 

Horário 
Seg. a Qui., 10:15-13:00 
 
Modalidade 
Presencial 
 

Horas de Formação 
11h 
 
Formador 
Filipe Matos 
 

Destinatários 
Todas as pessoas interessadas, com ou sem experiência prévia em Pintura. 
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Objectivo Geral 
Conhecer, aplicar e explorar, de uma forma geral, as diferentes características, 
técnicas, possibilidades e materiais da Pintura a Acrílico. 
 
Objectivos Específicos 
- Conhecer as características da Pintura a Acrílico; tintas, pincéis e suportes 
adequados; 
- Aprender a misturar e a aplicar as cores observadas; 
- Desenvolver a capacidade de observação. 
 
Programa 
 
Módulo 1 – O Acrílico e Seus Materiais 
Acrílico: principais materiais. Experiências plásticas sobre papel. 
 
Módulo 2 – O Claro-Escuro 
Pintura tonal sobre papel e tela com ferramentas diversas. Tinta espessa e líquida. 
 
Módulo 3 – Teoria e Prática da Cor 
A Teoria da Cor na prática. Exercícios com as três cores primárias, sobre papel e 
tela. 
 
Materiais 
Tintas acrílicas, pincéis, papel e tela. 
A lista detalhada é facultada após a inscrição ou mediante solicitação. 
 
Metodologia 
As sessões consistem essencialmente em exercícios práticos, havendo, sempre que 
necessário, um enquadramento teórico e demonstrações prévias dos exercícios 
propostos. 
 
Medidas de Higiene e Segurança 
O Nextart cumpre as regras de higiene e segurança estabelecidas pela DGS e 
actualmente em vigor. 
 
Declaração de Frequência 
Este curso faz parte da categoria "Workshops de Introdução" e confere a cada 
participante o direito a uma Declaração de Frequência. 
 


