
CENTRO EDUCATIVO E DE FORMAÇÃO 
 

968839140 – espacocrescer2012@gmail.com 
Rua da Murteira N.º 905, 3885-102 Arada 

https://espacocrescer2012.wordpress.com/ 

 

 

Atelier de Pintura 

Formador 

Ana Pinto, possui Licenciatura em Pintura, Pós-Graduação em Artes visuais e Intermédia e 

Mestrado em Artes Visuais e Intermédia com especialização em Artes Plásticas. Com experiência 

em artes plásticas, participa em exposições de arte desde 1995. Leciona e dinamiza atividades da 

sua área de estudo desde 2004. Das suas criações destacam-se: 

http://www.slideshare.net/soniaabrantes/obras-ana-pinto.  

 

Duração 

2horas e 30 minutos cada sessão  

Sugestão: Todos os sábados, das 10h00 às 12h30.  

 

Preço 

10 € 

Destinatários 

População em geral, para qualquer idade a partir dos 6 anos. 

 

Enquadramento 

A expressão artística, quer seja pela escrita, encenação ou artes plásticas, é de essencial 

importância para o desenvolvimento intelectual e pessoal. Através da arte, podemos expressar as 

nossas emoções, anseios, desejos e sonhos, facilitando assim a comunicação com o mundo 

exterior. 

 

Objetivos 

- Conhecer a vida e obra de alguns artistas 

- Explorar conceitos e temas ligados às Artes Plásticas 

- Desenvolver a espontaneidade criativa 

- Elaboração de Diário Gráfico 

http://www.slideshare.net/soniaabrantes/obras-ana-pinto
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Metodologia 

Essencialmente prática, com recurso ao método demonstrativo. 

 

Principais conteúdos teóricos 

 Conceito de representação artística 

 Expressão e práticas de representação 

 Níveis presentativo e representativo 

 Manipulações técnicas 

 Sintetizações gráficas 

 Introdução ao acrílico 

 Introdução ao óleo 

 

Exercícios práticos 

 Pintura e desenho utilizando as várias técnicas abordadas 

 Reproduzir jarra com cores em acrílico 

 Exercício tonal 

 Cópia de natureza morta 

 Cópia de artista à escolha 

 

Número mínimo de participantes 

3 pessoas 

Em locais a combinar com outras entidades, o número mínimo de participantes varia consoante 

cada caso.  

 

Número máximo de participantes 

10 pessoas  
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Informação adicional 

Com direito a certificado das sessões em que participou. 

Todas as obras criadas pertencem aos participantes que as constroem. 

 


