
 
 

 

 
 

Ilustração para a Infância 
Mini-Curso Presencial 
  
 

  

Apresentação 

 

Neste curso, pretende-se que cada participante crie ilustrações para lá da 
interpretação do texto e que percebam de que forma as imagens servem de 
complemento ao próprio texto ou referente.    
 
Depois de uma introdução teórica, recorrendo a livros e imagens, serão realizados 
trabalhos práticos de ilustração dedicados ao público infanto-juvenil, a partir de 
técnicas como a colagem e a carimbagem. 
 
Este é um curso presencial e decorrerá nas instalações do Nextart. Asseguramos o 
cumprimento das medidas de higiene necessárias, para que todas as pessoas tenham 
uma experiência agradável e em segurança. 
 

 
Datas 
16 e 30 Mar, 6 e 13 Abr 
 
Horário 
4as feiras, 15:30-18:15 
 
Modalidade 
Presencial 
 
Horas de Formação 
11h (ver Metodologia, mais abaixo) 
 
Preço 
85€ 
 
 



 
 

 
Formadora 
Teresa Cortez 
 
Destinatários 
Pessoas com interesse em desenvolver competências na área da Ilustração. Não é 
necessária experiência de Desenho. 
 
Objectivo Geral 
Adquirir e consolidar valências no âmbito da Ilustração para a Infância, através de 
exercícios práticos de Ilustração. 
 
Objectivos Específicos 
- Identificar vários exemplos de ilustração para a infância: álbum ilustrado, poster, 
embalagem;  
- Ilustrar com diferentes materiais, obtendo diferentes relações plásticas através de 
recortes, carimbo ou desenho;  
- Interpretar um texto através de imagens; 
- Utilizar a ilustração como metáfora visual. 
 
Programa 
 
Módulo 1 - Introdução à Ilustração para a Infância 
Identificar várias formas de ilustração infanto-juvenil, através de imagens e objectos. 
Realizar exercícios práticos com colagem e carimbagem. 
 
Módulo 2 - Narrativa e Imagem 
Exercício prático baseado na exploração de técnicas como a colagem e carimbagem, 
em formato de pequena edição. 
 
Materiais 
Materiais riscadores, recortes, bloco de desenho A3. 
A lista detalhada é facultada após a inscrição ou mediante solicitação. 
 
Metodologia 
- Sessões presenciais, em sala. 
- Sessões de carácter essencialmente prático e experimental, com grande interacção 
entre formandos e formadores (recurso ao diálogo aberto). O curso segue a lógica do 
"aprender fazendo", pelo que cada participante tem o desafio constante de 
experienciar diferentes materiais e suportes. 
- Cada participante deverá contar com 30 minutos por semana de trabalho autónomo 
(para além das horas semanais presenciais), em formato assíncrono, para 
visionamento e análise das apresentações de imagens comentadas enviadas por email 
pela formadora. 
 
Medidas de Higiene e Segurança em Aula 
- É obrigatório o uso de máscara. 
- Será garantida a distância mínima de 2 metros entre cada participante. 
- Dispomos de dispensadores de solução alcoólica nas nossas instalações. 
 



 
 

 
Declaração de Frequência 
Este mini-curso faz parte da categoria "Workshops de Introdução" e confere a cada 
participante o direito a uma Declaração de Frequência. 

 


