Ilustração para a Infância
Apresentação
No contexto da ilustração para a infância, pretende-se que os participantes criem
diversas ilustrações tendo em conta a composição, técnica e interpretação. Serão
experimentados marcadores, tintas, carimbos e colagem.
Haverá uma introdução à ilustração para a infância, recorrendo a livros e imagens,
como forma de apoiar o trabalho prático.
Datas
12, 14, 19, 21 Set
Horário
Seg. e Qua., 10:30-13:15
Modalidade
Presencial
Horas de Formação
11h presenciais
1h assíncrona
Total: 12h (ver Metodologia, mais abaixo)
Formadora
Teresa Cortez
Destinatários
Todos os interessados, com ou sem experiência, em conhecer e experimentar a
técnica da Ilustração.
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Objectivo Geral
Criar imagens destinadas a um público jovem, através de exercícios práticos de
Ilustração.
Objectivos Específicos
- Conhecer vários exemplos de ilustração para a infância; álbum ilustrado, caderno
de actividades, embalagem;
- Trabalhar com diferentes materiais;
- Interpretar um texto através de imagens.
Programa
Módulo 1 – Introdução à Ilustração para a Infância
Apresentação de várias formas de ilustração infanto-juvenil, através de imagens e
objectos. Exercícios práticos.
Módulo 2 – Interpretação Gráfica e Pequena Edição
Exercícios práticos de ilustração, em formato de pequenas edições.
Materiais
Papel cavalinho, cartolinas, lápis de grafite, materiais riscadores de cores diversas,
revistas e jornais usados.
A lista detalhada é facultada após a inscrição ou mediante solicitação.
Metodologia
- 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.
- O curso inclui também uma componente assíncrona, com pequenas vídeodemonstrações dos exercícios propostos e tutoria digital fora de aula.
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.
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