
 
 

 

  

 

Pintura a Óleo - Introdução 
Mini-Curso Online 

 
 
  

Apresentação 

 
Este curso marca o início da descoberta das técnicas principais da Pintura a Óleo, que 
serão exploradas a partir de exercícios de observação: o pré-pintado, a mistura de 
cores, a pintura directa e por camadas. 
 
Serão abordados os princípios básicos da representação do espaço e da profundidade, 
bem como as primeiras noções da teoria e prática da Cor. 
 
Vamos perceber, na prática, por que motivo a Pintura a Óleo continua a ser um meio 
de expressão profundamente actual e cheio de vitalidade, no contexto das artes 
visuais. 
 
  

Datas 
20 e 27 Abr, 4 e 11 Mai 
 
Horário 
4as feiras, 19:30-22:00 
 
Modalidade 
Online 
 
Horas de Formação 
Síncrona: 10h 
Assíncrona: 2h 
Total: 12h (ver Metodologia, mais abaixo) 
 
Preço 
85€ 
 



 
 

 
Formadora 
Ana Catarina Fragoso 
 
Destinatários 
Pessoas que queiram iniciar a prática da Pintura a Óleo ou consolidar conhecimentos. 
Não é necessária experiência de Pintura ou de Desenho. 
 
Pré-Requisitos 
Conhecimentos de informática na óptica do utilizador. 
 
Objectivo Geral 
Aplicar técnicas básicas de Pintura a Óleo, sabendo reconhecer as características, 
médiuns e potencialidades de cada uma. 
 
Objectivos Específicos 
- Reconhecer as características e aplicar as técnicas básicas da Pintura a Óleo; 
- Praticar e verificar as potencialidades expressivas da Pintura a Óleo; 
- Praticar a observação e representação correcta de formas, proporções e cores e 
valorizar a Pintura como exercício de percepção; 
- Aplicar os princípios fundamentais da mistura de cores. 
 
Programa 
 
Módulo 1 - Introdução / O Claro-Escuro 
Introdução aos materiais da Pintura a Óleo. Experiências sobre papel e tela. Pintura 
tonal com ferramentas diversas. Tinta espessa e líquida. O claro-escuro e a ilusão de 
volume (brilhos, luz de recorte, luz reflectida, sombra própria e meia sombra). 
 
Módulo 2 - Pré-Pintado e Cor Local 
Iniciar uma pintura sobre tela com a técnica do pré-pintado. Mistura de cores e 
introdução da paleta alargada. Representação da cor local. As cores das sombras. 
Harmonização das cores. 
 
Materiais 
Tintas de óleo, pincéis, tela, papel. 
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. 
 
Plataforma 
Microsoft Teams 
 
 
 
 



 
 

 
Metodologia 
- Formação a distância. 
- As sessões serão na sua maioria práticas e acompanhadas por algumas 
demonstrações. Para complementar a aprendizagem, serão incluídas algumas 
apresentações teóricas, para melhor contextualizar e compreender as temáticas.  
- Para além das 10 horas síncronas, os formandos deverão contar com pelo menos 2 
hora de trabalho autónomo, em formato assíncrono. 
 
NOTA: Os formandos são responsáveis pela qualidade da sua ligação à internet, 
durante as sessões síncronas. 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 


