Aprende a desenhar

Vagas nas turmas em Janeiro.

Inscreve-te!

OFICINAS DE DESENHO

Aulas de Desenho
Sábados
Horário das 14:30h – 18:00h
Inscreve-te nas nossas oficinas de desenho!
Vem experimentar a primeira aula grátis.
Turmas em formação. Aproveita e vem aprender
a desenhar e desenvolver a tua imaginação.
Diverte-te aprendendo!
Características do Curso:
Em Vila Nova de Gaia;
Materiais fornecidos pelo curso;
Estirador dedicado;
Sala própria, ampla e com luz direta;
Mínimo 4 alunos, máximo 8 alunos;
Aulas com temas independentes;
Trabalhos guardados em capa própria;
Lanche incluído;
Workshops especiais.
As imagens constantes neste folheto de apresentação, foram fornecidas com autorização dos pais dos alunos à TM Coaching,
para divulgação e promoção das iniciativas destas Oficinas de Desenho "TM Drawing".
É expressamente proibida a sua utilização por outras entidades, ou para outros fins.

Trabalhos feitos pelos alunos durante as aulas --->>

Propósito do Curso:

O desenho é universal, comum a todos os
povos, culturas e línguas. Todos nós
desenhamos antes de falar, de saber escrever
ou fazer cálculos aritméticos.
À medida que vamos crescendo, outros meios
de comunicação, importantes para o nosso
desenvolvimento, são incorporados no nosso
dia-a-dia. Nos dias de hoje o grande foco é nos
equipamentos digitais, com uma linguagem
gráfica bastante apelativa, que em parte vai
retirando progressivamente alguma expressão
plástica natural, uma vez que são meios que
tornam as crianças mais recetoras e menos
atuantes.
Quando chegados à idade escolar a
importância da língua portuguesa,
matemática, disciplinas científicas ou outras
línguas, retiram naturalmente tempo para a
expressão que transportamos de uma forma
inata, como a prática desportiva, musical ou
artística. No quinto ano a disciplina de
Educação Visual vem tentar colmatar esta
falha, embora com dificuldade em alargar
horários, tendo por esse motivo programas
algo restritos.
No início da adolescência, já se nota alguma
formatação em função do que os vão vendo na
televisão ou na internet, tornando a
representação dos elementos visuais bastante
semelhante entre eles, retirando a diversidade
original que temos quando crianças.

Este curso de desenho visa estimular a
criatividade dos alunos e de alguma forma
"prolongar a infância", através da livre
expressão plástica com recurso a vários
materiais e exercícios gráficos, sem erros ou
notas, criando um portefólio de imaginação.
Visa igualmente complementar a sua formação
escolar e sobretudo criar contato com
materiais de expressão plástica, estimulando a
parte criativa e imaginação no seu
desenvolvimento intelectual.

Objetivos gerais:

Aprender a desenhar.
Desenvolver a criatividade.
Conceitos de representação de espaço e figura
humana.
Trabalhar com diversos materiais.
Noções de pintura, ilustração, banda
desenhada, animação e cartoon.
Complementar as aulas de Educação Visual e
Tecnológica.

Programa:

Cada sessão é independente, com uma
temática própria. No entanto a participação
contínua nas sessões, permitirá ao aluno
experimentar várias técnicas e alcançar
resultados mais interessantes nos projetos
desenvolvidos.
01: Desenhar objetos opacos
02: Desenhar objetos transparentes
03: Desenhar os sentidos
Oficina de Natal
Especial cinema
Cartazes “Dumbo” para o Cineclube do Porto
04: Desenhar a casa
05: Desenhar a cidade
06: Desenhar a natureza
07: Desenhar animais
08: Desenhar pessoas
10: Desenhar meios de transporte
11: Desenhar o movimento
12: Desenhar histórias infantis
13: Desenhar símbolos
14: Desenhar a arte
15: Desenhar a música
16: Desenhar o tempo
Oficina de Verão
Postais de viagem
Formas tridimensionais- Origamis

Materiais:

Todos os materiais de desenho são facultados
pela oficina.
Trabalhos guardados na sala em pasta
individual por aluno.
Os materiais serão alvo de higienização após
cada aula e guardados durante duas semanas
até à aula seguinte desse nível.
Os materiais estão isentos de componentes
tóxicos e todas as tintas utilizadas são à base
de água.

Formador:

José Vaz
Designer / Ilustrador
Licenciado em Design de Comunicação pela
Faculdade de Belas Artes do Porto.
Trabalhos de ilustração/BD publicados em
livros escolares, revista Time Out, Casino da
Póvoa, Lucky Star – Cineclube de Braga, Bienal
de Ilustração de Guimarães 2019/2021, Jornal
Público, Cineclube do Porto, revista Milk and
Wodka, revista UPS!, Odemira-te BD e diversos
fanzines.

Classificação:

Qualitativa.
Apreciação dos trabalhos será fornecida aos
pais quando solicitada.
Apresentação final dos trabalhos.

OFICINAS DE DESENHO

Nivel 1: 6 aos 10 Anos Nivel 2: 10 aos 14 Anos

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho

30 N1+N2 Aula livre experimental
6 N2
13 N1
20 N2
27 N1
4 N2
11 N1
18 Oficina de Natal N1+N2
5 N1
5 N1
2 N1
7 N1
4 N1
2 N1

Horário:

Periodicidade: Quinzenal
(dois sábados alternados / mês)
Horário: 14:30h - 18:00h

Local:

TM Coaching
Avenida da República 1622, 6º, Sala 16
4430-194 Vila Nova de Gaia

Turmas:

Nível 1: Alunos dos 6 aos 10 anos
Nível 2: Alunos dos 10 aos 14 anos

Inscrições:

Inscrição sujeita a número de vagas
disponíveis (mínimo de 4 alunos,
máximo de 8 alunos).
20€ + IVA por Sessão
35€ + IVA / Mês (duas sessões)

22 N1
29 N2
19 N1
26 N2
19 N1
26 N2
16 N1
30 N2
21 N1
28 N2
18 N1
25 N2
16 Oficina de Verão N1+N2

N2
12 N2
9 N2
14 N2
11 N2
9 N2

Os alunos que fizerem uma inscrição para a
totalidade do mês (2 sessões) têm redução no
preço e prioridade de participação no mês
seguinte. Existirá igualmente desconto para
irmãos que frequentem o curso.
A inscrição para as Oficinas Especiais de Natal
(18 de dezembro 2021) e de Verão (16 de julho de
2022) são para a totalidade dos alunos (os dois
níveis em simultâneo).
Logo que tenha interesse na participação
dessas Oficinas Especiais, solicita-se a
inscrição e respectivo pagamento, a fim de
assegurar o lugar do aluno, pois há menos vagas.
O Valor para estas Oficinas Especiais é de 25€.

MAIS INFO

2021

Outubro
Novembro
Dezembro

2022

Esta formação desenvolverá o interesse dos alunos pela criação artística através do desenho, em
contato com vários materiais de expressão plástica. Permite complementar a formação escolar,
estimulando a parte criativa e imaginação no seu desenvolvimento intelectual.

INSTALAÇÕES
TM Coaching
Av. República 1622, 6º, S 16
4430-194 V N Gaia

MAIS INFORMAÇÃO E INSCRIÇÕES:
Email: info@tmcoaching.pt
Telefone: 910 257 820
www.tmcoaching.pt

