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Desenho no Jardim da Estrela 
  

Apresentação 

 

O Jardim da Estrela será utilizado como o cenário para vários exercícios de 
desenho, explorando as suas várias caraterísticas para contextualizar cada 
exercício de desenho proposto.  
 
Neste curso, o caderno é assumido como um ateliê itinerante que permite que 
todas as experiências possam ocorrer no seu interior. 
 
Os participantes irão utilizar o caderno para desenho de observação, anotações, 
experiências com cor, desenho experimental, desenho gestual e caligramas. 
 
 
Datas 
19, 21, 26, 28 Jul 
 

Horário 
Ter. e Qui., 10:30-13:00 
 
Modalidade 
Presencial, no exterior. 
 

Horas de Formação 
10h presenciais 
1h assíncrona 
Total: 11h (ver Metodologia, mais abaixo) 
 
Formador 
Jorge Leal 
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Destinatários 
Pessoas com curiosidade sobre o universo do desenho em caderno, interessadas 
em desenvolver as suas competências criativas. Não são necessários 
conhecimentos prévios de artes plásticas. 
 
Objectivo Geral 
Usar o caderno como um repositório de experiências visuais, a partir da realidade 
observada e vivenciada. 
 
Objectivos Específicos 
- Aprender a coordenar a observação com várias formas de registo; 
- Entender o caderno como uma entidade em construção permanente; 
- Praticar as potencialidades expressivas das várias técnicas abordadas; 
- Explorar o caderno como plataforma criativa pessoal adaptável a qualquer 
contexto; 
- Promover o uso do caderno de forma regular e autónoma.    
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Programa 
 
Módulo 1 – Introdução à Exploração do Jardim da Estrela 
Construir estratégias de observação a partir do Jardim da Estrela. Entender o 
caderno como uma plataforma móvel de trabalho. Compreender as caraterísticas 
específicas de cada material de desenho. Explorar a capacidade de expressão 
individual através do desenho nas suas múltiplas possibilidades de expressão 
gráfica e visual. Aceitar todas as experiências que ocorrem dentro do caderno 
como parte de um processo experimental. 
 
Módulo 2 – Desenvolvimento da Exploração do Jardim da Estrela 
Compreender o Jardim da Estrela como um aglomerado de vários temas com 
potenciais diferentes de desenho. Aprofundar as capacidades de observação na sua 
articulação com um alargado número de soluções gráficas e materiais de desenho. 
Desenvolver as capacidades de desenho através da experimentação e cruzamento 
de diferentes expressões plásticas na sua adequação a cada estímulo sensorial. 
 
Materiais 
Caderno de desenho, lápis de cor, lápis de grafite, esferográficas, marcadores. 
A lista detalhada é facultada após a inscrição ou mediante solicitação. 
 
Metodologia 
- As sessões são presenciais em exterior e consistem na realização de exercícios 
práticos que serão acompanhados por demonstrações ao vivo. Ao longo das 
sessões, cada participante recebe acompanhamento personalizado e em grupo. 
- Para além das 10 horas presenciais, cada participante deverá contar com 1 hora 
de trabalho autónomo, em formato assíncrono, para visionamento e análise das 
imagens comentadas, enviadas por e-mail pelo formador. 
 
 
 
Declaração de Frequência 
Este curso faz parte da categoria "Workshops de Introdução" e confere a cada 
participante o direito a uma Declaração de Frequência. 
 


