
OFICINAS DE PINTURA E DESENHO C/ ÊNFASE NA CRIAÇÃO E OBSERVAÇÃO 

OBJETIVOS GERAIS    As aulas informativas são curtas e de caráter introdutório, o 

aprofundamento se dará individualmente e no desenvolvimento dos trabalhos, 

conforme o estágio e interesse de cada participante. Mesmo porque, nas aulas mesclo 

idades e inclusões variadas de participantes. Pela experiência essa ação só traz 

evolução em vários aspectos, inclusive o artístico. 

No desenho conceitos básicos de observação através do contraste, texturas e 

proporção darão base para iniciação na pintura. Etapas são puladas para os alunos 

com experiência artística. 

Na pintura o aluno terá informações básicas sobre cores, materiais e  suportes que 

vão além da própria tela . A ideia é que o participante descubra por si só, as 

possibilidades da tinta e suportes, isso facilita o entendimento mais autônomo. 

Ao entender a técnica se consegue uma performance mais criadora, tanto no desenho 

quanto na pintura. O objetivo está em conduzir os alunos a criarem sua própria 

linguagem. 

OBJETIVOS ESPECÌFICOS    O meu papel será  dar caminhos facilitadores para a 

observação, informar técnicas de uso dos materiais, indicar a melhor forma de aplicá-

las às criações de cada um. 

O curso destina-se a desenvolver a sensibilidade e a criatividade. Sendo assim, 

poderá repercurtir no cotidiano de cada aluno: no emocional, no olhar, na 

coordenação, no refletir, no conviver e administrar diferenças como também descobrir 

possibilidades mais amplas do uso da arte na vida profissional e pessoal. 

Nº DE HORAS:  uma aula de 2 horas por semana, ou seja 8 aulas por mês, a duração 

do curso depende dos objetivos de cada aluno a serem atingidos.   

DIAS E HORÀRIOS:  SEGUNDA-FEIRA:  14:30 às 16:30h / 17:30 às 19:30h   

                                       TERÇA-FEIRA:  10 às 12h/ 14:30 às 16:30h/ 17:30 às 19:30h 

                                       QUINTA-FEIRA:  10 às 12h 

                                       SEXTA-FEIRA:  14 às 16h / 16h às 18h 

                                       SÁBADO:  10 às 12h 

Nº DE PARTICIPANTES:  no máximo 10 alunos por aula, dirigido à crianças a partir 

de 10 anos, jovens, adultos e idosos, com ou sem experiência. 

OBS.:  PRIMEIRA AULA É GRATUITA E SEM COMPROMISSO. HAVENDO INTERESSE 

SERÃO INFORMADOS OS MATERIAIS E VALORES, pois cada caso é específico.   

CONTATOS:   rosarlettemeirelles@yahoo.com.br / 969 789 575 
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