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Desenho para Banda 
Desenhada (Online) 
 

Apresentação 

 

Neste curso de introdução, os participantes serão desafiados a conhecer e 
experimentar diferentes técnicas de desenho, tradicional e digital, e a saber como 
aplicá-las num projecto de Banda Desenhada.  
 
Através da aprendizagem da linguagem da Banda Desenhada, vamos conhecer os 
elementos que a constituem, assim como de que forma cada material e técnica de 
desenho poderá ser mais indicado, consoante diferentes contextos e finalidades. 
 
NOTA: É necessária experiência de Desenho. 
 
 
Datas 
23, 25, 30 Ago, 1 Set 
 

Horário 
Ter. e Qui., 18:30-20:30 
 

Modalidade 
Online 
 

Horas de Formação 
Síncrona: 8h 
Assíncrona: 2h 
Total: 10h (ver Metodologia, p. 2) 
 
Formadora 
Joana Mosi 
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Destinatários 
Pessoas interessadas por Banda Desenhada, Desenho e Storytelling.  
 
Pré-Requisitos 
- Hábito e prática regular de Desenho. 
- Conhecimentos de informática na óptica do utilizador. 
 

Objectivo Geral 
Conhecer, experimentar e aplicar diferentes técnicas de Desenho no contexto de 
criação de um projecto de Banda Desenhada. 
 
Objectivos Específicos 
- Compreender 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; 
- Conhecer e distinguir diferentes técnicas de desenho, assim como os materiais em 
questão; 
- Aplicar diferentes materiais conforme as necessidades de um projecto; 
- Gerir o processo criativo, de uma forma construtiva e positiva; 
- Realizar uma análise crítica do próprio trabalho; 
- Saber utilizar referências de forma construtiva no contexto de desenvolvimento 
dum projecto; 
- Diferenciar diferentes materiais de desenho, de forma a tirar melhor partido das 
suas características e potencialidades. 
 
Programa 
 

Módulo 1 - Introdução à Banda Desenhada 
Ideias, conceitos e terminologias da linguagem da Banda Desenhada. 
 
Módulo 2 - Técnicas e Materiais 
Introdução a diferentes materiais de Desenho e à sua aplicação no contexto da 
Banda Desenhada. 
 
Módulo 3 - Exercício Final 
Método de trabalho. O processo criativo: desenvolver um projecto autónomo. 
 
Materiais 
Materiais de desenho, papel A4 e/ou A3. 
A lista detalhada é facultada após a inscrição ou mediante solicitação. 
 
Requisitos Técnicos 
- Computador (ou telemóvel de boa qualidade), com acesso estável à internet, 
câmara de vídeo e microfone; 
- Ligação à internet; 
- Telemóvel com câmara fotográfica ou câmara fotográfica digital. 
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Plataforma 
Google Meets 
 
NOTA: Não é necessária experiência prévia com técnicas digitais, nem a aquisição 
de um software específico de edição de imagem. No entanto, se o participante 
pretender utilizar um software da sua preferência, terá liberdade para fazê-lo. 
 
Metodologia 
- A formação consiste na coordenação de sessões síncronas, em turma, com 
trabalho autónomo, de forma assíncrona. 
 
- 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 por exercícios práticos de 
consolidação, que poderão ser completados assincronamente, ao ritmo individual 
de cada participante. 
 
- A apresentação e os exercícios são depois enviados por e-mail ou colocados numa 
pasta partilhada na Google Drive, criada especificamente para a turma. 
 
- O número de horas de trabalho autónomo (2h) é uma estimativa, dependendo 
sempre do ritmo de trabalho de cada participante. 
 
- O curso compreende sessões de carácter essencialmente prático e experimental, 
com grande interacção entre formandos e formadora (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. 
 
NOTA: Durante as sessões síncronas, cada participante é responsável pela sua 
qualidade de ligação à internet. 
 
Declaração de Frequência 
Este curso faz parte da categoria "Workshops de Introdução" e confere a cada 
participante o direito a uma Declaração de Frequência. 
 


