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Ilustração – Introdução  
 

Apresentação 

 

Neste curso, partimos à descoberta do universo da Ilustração, aprendendo os seus 
princípios, técnicas e conceitos. 
 
Vamos realizar exercícios práticos de desenho e colagem onde será desenvolvida a 
composição gráfica. Vamos também explorar a comunicação visual através de 
metáforas, para no fim criamos uma fanzine. 
 
 
Datas 
2, 4, 9, 11 Ago 
 

Horário 
Ter. e Qui., 10:15-13:00 
 

Modalidade 
Presencial 
 

Horas de Formação 
Síncrona: 11h 
Assíncrona: 1h 
Total: 12h (ver Metodologia, p. 2) 
 
Formadora 
Sara Feio 
 

Destinatários 
Pessoas interessadas em Ilustração, com ou sem experiência prévia de Desenho. 
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Objectivo Geral 
Experimentar várias técnicas acessíveis de Ilustração e desenvolver competências 
no domínio da criação visual. 
 
Objectivos Específicos 
- Treinar a capacidade de leitura e interpretação dos referentes que servem como 
ponto de partida do trabalho de ilustração; 
- Reforçar competências no âmbito do desenho, colagem e da composição gráfica; 
- Adequar as técnicas de execução à natureza da ilustração a criar; 
- Conceber um formato físico e comercializável para as ilustrações criadas no 
curso. 
 
Programa 
 

Módulo 1 – Comunicar Ideias Visualmente / Várias Técnicas 
Consulta de exemplos nos mais variados domínios da Ilustração. Exercícios 
práticos para desbloquear a criatividade e comunicar ideias visualmente. 
Experimentação com várias técnicas de ilustração: desenho de mancha e linha, 
recortes, materiais alternativos. 
 
Módulo 2 – Projecto de Ilustração e Publicação (Fanzine) 
Exercício final, por etapas, de um conjunto de ilustrações com recurso às técnicas 
exploradas. Técnicas acessíveis de encadernação para a construção de uma 
pequena publicação para apresentação final. 
 
Materiais 
Materiais riscadores à escolha (canetas de feltro, lápis de cor ou outros), tesoura, 
papel, agulha e linha, régua. 
A lista completa é facultada após a inscrição ou mediante solicitação. 
 
Metodologia 
- As sessões centram-se na prática individual de cada participante, numa lógica de 
“aprender fazendo”. 
- Para além das sessões presenciais, cada participante deverá contar com 30 
minutos por semana de trabalho autónomo, em formato assíncrono, para 
visionamento e análise das apresentações de imagens comentadas enviadas por e-
mail pela formadora. 
 
Declaração de Frequência 
Este curso faz parte da categoria "Workshops de Introdução" e confere a cada 
participante o direito a uma Declaração de Frequência. 
 


