
 
 

 

 

 
 

Ilustração com Técnicas Mistas 
Mini-Curso Presencial 
  
 

  

Apresentação 

 

Neste curso, convida-se cada participante a experimentar vários materiais e suportes – 
costura, colagem, assemblagem – que permitam criar imagens que vivem para além do 
traço do desenho. Desta vez, os materiais riscadores vão estar “de férias”.  
 
Encontra-se, aqui, uma nova forma de encarar uma disciplina que vive, sobretudo, da 
riqueza interpretativa. 
 
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. 
 

 
Datas 
16 e 30 Mar, 6 e 13 Abr 
 
Horário 
4as feiras, 10:30-13:15 
 
Modalidade 
Presencial 
 
Horas de Formação 
11h (ver Metodologia, mais abaixo) 
 
Preço 
85€ 
 
Formadora 
Teresa Cortez 



 
 

 
Destinatários 
Pessoas com interesse em desenvolver competências na área da Ilustração. Não é 
necessária experiência de Desenho. 
 
Objectivo Geral 
Adquirir e consolidar valências no âmbito da Ilustração, a partir de materiais que 
permitem a experimentação gráfica fora dos parâmetros convencionais do Desenho e 
da Pintura. 
 
Objectivos Específicos 
- Desenvolver a capacidade de leitura e interpretação dos referentes que servem como 
ponto de partida do trabalho do ilustrador ou ilustradora; 
- Reforçar competências no âmbito da composição gráfica; 
- Adequar as técnicas de execução à natureza da ilustração a criar; 
- Explorar um vasto leque de técnicas e manualidades passíveis de utilização para 
criação de imagens, da colagem à costura. 
 
Programa 
 
Módulo 1 - Introdução - Desenhar com Tesoura 
Desenvolver competências no âmbito da criação de imagens com recurso à colagem. 
Desenhar sem o traço de materiais riscadores. 
 
Módulo 2 - Experimentação Gráfica 
Exercício de ilustração com costura de tecidos e linhas, tirando partido das diferentes 
cores, texturas e padrões dos tecidos, bem como do grafismo da linha de costura. 
Construção de objectos tridimensionais, sublinhando o lado táctil da imagem pelos 
relevos, texturas e sombras. 
 
Materiais 
Materiais riscadores, recortes, bloco de desenho A3. 
A lista detalhada é facultada após a inscrição ou mediante solicitação. 
 
Metodologia 
- Sessões presenciais, em sala. 
- 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. 
- Cada participante deverá contar com 30 minutos por semana de trabalho autónomo 
(para além das horas semanais presenciais), em formato assíncrono, para 
visionamento e análise das apresentações de imagens comentadas enviadas por email 
pela formadora. 
 
Medidas de Higiene e Segurança em Aula 
- É obrigatório o uso de máscara. 
- Será garantida a distância mínima de 2 metros entre cada participante. 
- Dispomos de dispensadores de solução alcoólica nas nossas instalações. 
 



 
 

 
Declaração de Frequência 
Este mini-curso faz parte da categoria "Workshops de Introdução" e confere a cada 
participante o direito a uma Declaração de Frequência. 

 


