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Pintura a óleo sobre tela 
Minicurso online 

 

Para adultos e jovens a partir dos 14 anos 

 

4 sessões, 1h30 cada 

6as feiras das 10h30 às 12h00  

10, 17, 24, 31 de julho 

 

Neste mini atelier de pintura iremos desenvolver as principais técnicas de pintura a óleo sobre 

tela. Será feita uma abordagem mais tradicional desta técnica como forma de introdução e assim 

dando as principais ferramentas para que o aluno continue a desenvolver futuramente este tipo 

de pintura. Também iremos fazer uma introdução teórica sobre mistura de cores e sobre algumas 

técnicas utilizadas pelos grandes mestres intemporais da pintura. 

O tema a ser trabalhado será a paisagem marítima a partir de algumas imagens pré-selecionadas 

pela professora. 

As aulas serão online em direto com a professora e artista plástica Carla Gonçalves. Os alunos 

poderão participar na aula com questões e dúvidas e ir partilhando a evolução do seu trabalho 

no decorrer das sessões.  

Material: 

• 1 telas 40x50 

• 4 tubos de tinta de óleo 37ml: cores primárias (magenta, amarelo e azul) e preto; 1 tubo de 

branco 60ml 

• Conjunto de pinceis macios variado de diferentes tamanhos (entre 2-20) e formas (ponta 

fina, ponta redonda, ponta língua de gato e ponta quadrada) 

• 1 lápis de grafite 

• 1 frasco de essência de terbentina 

• 1 frasco de óleo de linhaça 

• 1frasco de diluente ou água rás 

• Paleta, frascos para colocar os líquidos, panos de limpeza. 

• Cavalete (facultativo) 

O kit de material completo poderá ser adquirido no ato de inscrição por 45

75  
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Pintura a acrílico sobre tela 
Minicurso online 

 

Para crianças dos 6 aos 14 anos 

 

4 sessões, 1h30 cada 

3as feiras das 10h30 às 12h00  

7, 14, 21 e 28 de julho de 2020 

 

Nestas quatro sessões de pintura em tela iremos trabalhar com tintas acrílicas, que são tintas à 

base de água e com secagem rápida.  

Vamos aprender a conhecer os materiais, como se faz a mistura de cores tendo como base as 

regras do círculo cromático, explorar a tinta acrílica de diferentes formas e aprender técnicas ao 

estilo de alguns artistas plásticos famosos.  

Serão pintadas duas telas com diferentes temas: o primeiro será uma paisagem ao gosto de cada 

criança, onde vamos inicialmente fazer o esboço a lápis e pintar de uma forma mais tradicional; o 

segundo será uma pintura abstrata e experimental, onde iremos colocar toda a nossa energia 

criativa. 

As aulas serão online em direto com a professora e artista plástica Carla Gonçalves. Os alunos 

poderão participar na aula com questões e dúvidas e ir partilhando a evolução do seu trabalho 

no decorrer das sessões.  

Material: 

• 2 telas 60x50 

• 5 tubos de tinta 250 ml: cores primárias (magenta, amarelo e azul), branco e preto 

• Conjunto de pinceis macios variado de diferentes tamanhos (entre 2-14) e formas (ponta 

fina, ponta redonda, ponta língua de gato e ponta quadrada) 

• 1 lápis de grafite 

• Paleta, frasco para colocar água e panos de limpeza. 

• Cavalete (facultativo) 

O kit de material poderá ser adquirido no ato de inscrição 

(incluindo cavalete).  
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Inscrição e pagamento 

 

 

Desconto de 10%: para alunos CEA e/ou associados CCD Braga. 

 

Após a inscrição online, o pagamento deverá ser efetuado até 24h antes da primeira sessão e 

comprovativo de pagamento enviado para cea@ceaescola.pt.  

 

Meios de pagamento:  
 

Transferência IBAN Bankinter: PT50 0269 0373 00209395218 18 

 
913 863 431 

 

Obrigado! 

Segue-nos nas redes sociais 

          

mailto:cea@ceaescola.pt
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfY1isvLqAZgTh09uDnd6oSiKWzosNKbKWF8xwzRv6CgJErGg/viewform?usp=sf_link
mailto:cea@ceaescola.pt
https://www.instagram.com/cea_escola_artistica/
https://www.facebook.com/ceaescolabraga/
https://api.whatsapp.com/send?phone=351913863431&text=Ol%C3%A1,%20gostaria%20de%20receber%20mais%20informa%C3%A7%C3%A3o%20acerca%20das%20atividades%20CEA.
https://twitter.com/CeaEscola
https://www.youtube.com/channel/UCbAL5S0ys8otlwOviPXCk1g

