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Banda Desenhada – Iniciação: 
Projecto (Online) 
 

Apresentação 

 

A Banda Desenhada é uma expressão narrativa visual que assenta, essencialmente, 
na composição de imagem e de texto. 
 
Neste curso de Iniciação, serão abordadas várias técnicas e convenções da Banda 
Desenhada, através de breves exercícios práticos e do desenvolvimento de um 
projeto pessoal, que procuram solidificar o conhecimento e a técnica adquiridos. 
 
Trabalharemos a caracterização de personagens, ambientes e todos os outros 
elementos que compõem a Banda Desenhada, seja qual for o género ou estilo 
aplicado. 
 
No final, cada participante desenhará, individualmente, a sua própria história de 
banda desenhada, sempre com o apoio da formadora e da turma. 
 
 
Horário 
Sábados, 11:00-12:30 
 
Datas 
19 Nov - 21 Jan (8 sessões)   

- Não há aulas nos dias 24 e 31 Dez. 
 

Modalidade 
Online 
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Horas de Formação 
Síncrona: 12h 
Assíncrona: 12h 
Total: 24h  
 
Formação Síncrona 
O curso contempla 8 sessões síncronas, realizadas por videoconferência em grupo. 
Horário: Sábados, 11:00-12:30 
 
Formação Assíncrona 
O curso contempla ainda uma média estimada de 1h30m de trabalho assíncrono 
por semana. Este trabalho é realizado individualmente, seguindo enunciados e 
propostas de trabalho. 
 

Preço 
222€ (ou 3 x 74€) + 30€ inscrição 
 
Formadora 
Joana Mosi 
 
Destinatários 
Pessoas interessadas em Banda Desenhada, Desenho e Storytelling. Não é 
necessária experiência prévia. 
 
Pré-Requisitos 
Conhecimentos de informática na óptica do utilizador. 
 
Objectivo Geral 
Compreender a Banda Desenhada através da prática, desenvolvendo um projecto 
autónomo e individual, com tutoria e acompanhamento da formadora. 
 
Objectivos Específicos 
- Reconhecer a estrutura, linguagem e meios de composição próprios da Banda 
Desenhada; 
- Identificar os elementos que compõem uma Banda Desenhada: imagem, palavras, 
tempo e espaço e como manipulá-los; 
- Analisar e integrar estratégias narrativas e de representação, apropriadas a 
diferentes moldes de projecto; 
- Escolher e estruturar um método de trabalho pessoal, adaptado ao ritmo e 
interesses individuais de cada participante; 
- Conduzir, desenvolver e concluir autonomamente um projecto de Banda 
Desenhada; 
- Tirar partido de referências exteriores ou pessoais, de forma a aplicá-las a uma 
narrativa visual; 
- Diferenciar diferentes materiais de desenho, de forma a tirar melhor partido das 
suas características e potencialidades; 
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- Aplicar técnicas de storytelling para quebrar bloqueios criativos e desenvolver 
ideias. 
 
Programa 
 
Módulo 1 – Desenho e Comunicação Visual 
A lógica das imagens: a imagem como forma de comunicação. Utilizar o desenho 
como forma de escrita e vice-versa. 
Horas de formação: 6h (3h síncronas + 3h assíncronas) * 
 
Módulo 2 – Narrativa e Composição na Banda Desenhada 
Prancha, Vinheta e Balões de Fala: composição e exploração da narrativa visual. 
Materiais e técnicas básicas de desenho utilizados em Banda Desenhada. 
Horas de formação: 6h (3h síncronas + 3h assíncronas) * 
 
Módulo 3 – Execução do Projecto Final 
Tutoria e acompanhamento da execução das pranchas individuais por cada aluno. 
Horas de formação: 12h (6h síncronas + 6h assíncronas) * 
 
* Valor estimado, sujeito a eventuais alterações, consoante as necessidades da turma. 

 
Materiais 
Materiais de Desenho, papel, diário gráfico, software de desenho digital (opcional). 
A lista detalhada é facultada após a inscrição ou mediante solicitação. 
 
Requisitos Técnicos 
- Computador, webcam e microfone; 
- Ligação à internet; 
- Possibilidade de partilhar ficheiros de imagens digitalmente, através de e-mail 
e/ou Google Drive; 
- Scanner/Mesa digitalizadora (preferencial, mas não obrigatório). 
 
Plataformas 
Moodle, Google Meets (videoconferência), Google Drive. 
 
Metodologia 
As sessões síncronas em grupo serão de carácter teórico-prático, consistindo numa 
breve exposição teórica (com suporte Power Point/vídeo e/ou demonstração por 
partilha de ecrã), seguida de exercícios práticos de consolidação, que poderão ser 
completados assincronamente, ao ritmo individual de cada participante. 

O acompanhamento e tutoria do projecto será dividido em sessões síncronas 
(chamada de vídeo/som ou chat) e acompanhamento assíncrono (e-mail/fórum/ 
chat), que servirá de apoio ao trabalho autónomo (projecto individual de Banda 
Desenhada) desenvolvido pelo participante. 

NOTA: Durante as sessões síncronas, cada participante é responsável pela 
qualidade da sua ligação à internet. 
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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% 
- 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 a Formadora 
Joana Mosi nasceu em Lisboa em 1994 e vive na Ericeira, onde fundou a associação 
EriceiraBD. Licenciada em Pintura na Faculdade de Belas Artes de Lisboa, mestre 
em Cinema pela Escola Superior de Teatro e Cinema. Já publicou alguns livros de 
Banda Desenhada, alguns deles premiados, entre os quais a mini-série 
autobiográfica Altemente (ComicHeart, 2016) e Nem Todos os Cactos têm Picos 
(2017, Polvo). Também conta com trabalho de ilustração para livros, cartazes e 
outras finalidades, como a capa da edição nº 10 da revista Estante, da FNAC. Nos 
últimos dois anos, tem dedicado grande parte da sua actividade a iniciativas e 
projectos relacionados com Banda Desenhada, educação e literacia, desde 
pequenos workshops a cursos de maior envergadura, tendo sido também 
coordenadora do curso de Concept Act, na ETIC. Actualmente divide a sua 
actividade profissional entre a Banda Desenhada, a Ilustração e a formação. 
 
Conheça o trabalho de Joana Mosi em https://www.joanamosi.com/ 
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