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Desenho – Iniciação 
 

Apresentação 

 

O Desenho é um meio de expressão directo e espontâneo. Aprender a desenhar é 
aprender a ver - com atenção plena, com todos os nossos sentidos. 
 
Este curso pretende estimular e desenvolver as capacidades de percepção e 
representação da realidade tridimensional, de forma bidimensional na superfície 
plana do papel. 
 
A partir da observação de fotografias, desenhos de artistas e objectos naturais e 
artificiais, serão desenvolvidas estratégias eficazes e criativas para captar as 
características principais do real - o volume, a profundidade, a luz e a textura. 
 
Através da linha, da mancha e da marca serão exploradas as potencialidades de 
materiais como a grafite e o carvão. 
 
No processo de desenhar regularmente, vai-se reflectindo o modo como vemos e 
entendemos o mundo e traz-se o desenho para o dia a dia. 
 
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. 
 

Horário 
3as feiras, 10:30-13:00 
 
Datas 
12 Abr - 28 Jun (12 sessões) 
 
NOTA: Não há aula a 19 Abr. O curso contempla a realização de 1 sessão fora do 
horário habitual, numa data a combinar com a turma. 
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Modalidade 
Presencial 
 

Preço 
276€ (ou 3 x 92€) + 60€ inscrição + 4€ seguro escolar 
 
Formadora 
Rita Carmo 
 

Destinatários 
Pessoas interessadas em desenvolver competências de base na área do Desenho, 
com ou sem experiência prévia. 
 
Objectivo Geral 
Conhecer técnicas e materiais tradicionais do Desenho e treinar a percepção, no 
sentido de representar a realidade observada. 
 
Objectivos Específicos 
- Observar e representar bidimensionalmente a forma, o volume, a luz, a 
profundidade e a textura; 
- Coordenar a visão com o movimento da mão durante o processo de desenhar; 
- Aplicar, de forma eficaz, materiais, técnicas e estratégias de Desenho; 
- Identificar algumas obras de referência da história do Desenho; 
- Desenhar regularmente, de forma autónoma; 
- Analisar os próprios desenhos e de outros de uma forma construtiva e positiva. 
 
Programa 
 
Módulo 1 – Volume 
Contornos externos e internos. Desenho Gestual. Formas simplificadas. Técnica da 
grafite. 
Horas de formação: 10h * 
 
Módulo 2 – Proporção e Profundidade 
Proporção: pontos-limite, espaços negativos e técnica de encaixe. Profundidade: 
posição, tamanho e sobreposição. O visor e o espeto. Técnica da grafite. 
Horas de formação: 5h * 
 
Módulo 3 – Luz/Sombra 
Princípios de luz/sombra. Gradação de tons e claro-escuro. Técnica aditiva e 
subtractiva. Técnica do carvão. 
Horas de formação: 7h30 * 
 
Módulo 4 – Textura 
Conjuntos de pontos, traços e manchas. Relação entre textura, forma, luz e 
profundidade. Técnica do carvão. 
Horas de formação: 7h30 * 
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* Valor estimado, sujeito a eventuais alterações, consoante as necessidades da turma. 
 
Materiais 
Grafite, carvão vegetal, papel. 
A lista detalhada é facultada após a inscrição ou mediante solicitação. 
 
Metodologia 
As sessões são presenciais e consistem na realização de exercícios práticos, 
acompanhados de uma exposição teórica e/ou demonstração prévias. Será 
realizado um acompanhamento individual e de grupo, respeitando os diferentes 
ritmos de aprendizagem, e incentivada a participação e a autonomia de cada 
participante. 
 
Medidas de Higiene e Segurança em Aula 
- É obrigatório o uso de máscara. 
- Dispomos de dispensadores de solução alcoólica nas nossas instalações. 
 
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. 
 
 
 
 
 


