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Ilustração: Oficina da Impressão  

– Stencil 
 

Apresentação 

 

Este workshop pretende introduzir a técnica de impressão em stencil, utilizando 
materiais de fácil acesso, como por exemplo materiais de uso doméstico. 
  

Cada participante irá criar matrizes para stencil, interligando esta técnica com o 
desenho ou a colagem. Para a criação das matrizes, serão utilizados materiais 
maioritariamente reaproveitados ou de uso doméstico como embalagens, cartão 
ou papel. 
 

 
Data 
4 de Fevereiro 
 

Horário 
Sábado, 14:00-19:00 
 
Modalidade 
Presencial 
 

Horas de Formação 
5h 
 
Preço 
65€ 
 
Formador 
Hugo Henriques 
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Destinatários 
Pessoas interessadas em Ilustração e técnicas de impressão, com ou sem 
experiência prévia. 
 

Objectivo Geral 
Desenvolver competências abrangentes no domínio da criação de imagens de 
natureza ilustrativa, utilizando técnicas de impressão, assim como rudimentos de 
desenho e composição de natureza gráfica. 
 
Objectivos Específicos 
- Treinar a capacidade de leitura e interpretação de referentes que servem como 
ponto de partida do trabalho de ilustração; 
- Aplicar competências no âmbito da técnica de gravura; 
- Combinar as técnicas de impressão com o desenho e a composição gráfica; 
- Adequar as técnicas de impressão à natureza da ilustração a criar. 
 
Programa 
 

Módulo 1 - Ilustração e Impressão com Stencil 
Demonstração prática da técnica de stencil. Adaptação de imagens ao processo, 
criação de matrizes, tintagem e impressão. 
 

Materiais 
Lápis, lápis de cor, tesoura, bisturi. 
A lista detalhada é facultada após a inscrição ou mediante solicitação. 
 

Metodologia 
- Sessão presencial, em sala. 
- A sessão centra-se na prática individual de cada participante, numa lógica de 
“aprender fazendo”. 
 
Medidas de Higiene e Segurança 
O Nextart cumpre as regras de higiene e segurança estabelecidas pela DGS e 
actualmente em vigor. 
 
Declaração de Frequência 
Este worshop faz parte da categoria "Workshops de Introdução" e confere a cada 
participante o direito a uma Declaração de Frequência. 


