
                            DESENHO NA PAISAGEM . ESCOLA DO CAMPO . . The Landscape Farm .

WORKSHOP 1 WORKSHOP 2 WORKSHOP 3

NOME DO WORKSHOP Iniciação  Aguarela e Amigos Pintura de terra e Pigmentos No campo com a aguarela e amigos

ATIVIDADE Iniciação à tecnica de representação com aguarelas Recolha de matéria prima e preparação dos pigmentos naturais 

para ser usados na representação de elementos naturais.

Desenho de paisagem e elementos naturais com recursos de 

aguarelas

DESTINATÁRIOS Todos  os que tenham gosto pelo desenho. Todos  os que tenham gosto pelo desenho. Todos  os que tenham gosto pelo desenho. 

Excelente atividade para famílias Excelente atividade para famílias Excelente atividade para famílias

Sem necessidade de experiencia prévia. Sem necessidade de experiencia prévia. Sem necessidade de experiencia prévia.

Se tiverem frequentado o workshop 1 e/ou 2 vão sentir-se mais 

confiantes

FORMADORES David Flores e Ana Clemente David Flores e Ana Clemente David Flores e Ana Clemente

CALENDARIZAÇÃO 27 Nov (sábado) data a divulgar data a divulgar

DURAÇÃO 3h 3h + 2h 4h

HORÁRIO 10h as 14:30h 10h as 16:30h 10h as 15:30h

 Almoço incluido  Almoço incluido  Almoço incluido

OBJETIVOS Iniciação à tecnica de representação com aguarelas Recolha de matéria prima e preparação dos pigmentos naturais 

para ser usados na representação de elementos naturais.

Desenho de paisagem e elementos naturais com recursos de 

aguarelas

PROGRAMA Receção dos participantes Receção dos participantes Receção dos participantes

Apresentação da propriedade Apresentação da propriedade Apresentação da propriedade

Passeio até ao local da atividade Visita guiada à The Landscape Farm com recolha de elementos 

(folhas, paus, ramos, pedras) que serão usados mais tarde para 

testar algumas técnicas.

A visita guiada à The Landscape Farm com pausas estratégicas 

que permitirão descansar e realizar registos gráficos de 

representação de paisagem.

workshop (ver o ponto experiência e técnica) workshop (ver o ponto experiência e técnica) workshop (ver o ponto experiência e técnica)
Almoço Bio com produtos da Quinta Almoço Bio com produtos da Quinta Almoço Bio com produtos da Quinta

EXPERIÊNCIA E TÉCNICA ACTIVIDADE - Aguarela e amigos (iniciação) ACTIVIDADE - Pintura de terra e pigmentos ACTIVIDADE - No Campo com a aguarela e amigos

Mostrar exemplos de aguarelas Transformação da materia prima recolhida em pigmento. Materiais e técnicas básicas de representação.

Apresentação aos materiais (papel, pinceis e tintas) Apresentação aos materiais de suporte à representação (papel 

e pinceis)

Enquadramento e  sintese

Técnicas básicas de representação em aguarela (molhado sobre 

molhado, molhado sobre seco, transparência, diluição 

econjugação com outros materiais)

Testagem e afinação dos pigmentos concebidos Forma, Cor, luz e sombra

Experimentação de materias e técnicas Conceitos e técnicas básicas de representação e 

experimentação.

Perpectiva e profundidade

Aplicar os conceitos na representação de elementos naturais 

(folhas, ramos, frutos e produtos da horta)

Aplicar os conceitos na representação de elementos naturais 

(folhas, ramos, frutos,…) usando os pigmentos realizados

Aplicar os conceitos e técnicas na representação da paisagem 

ou elementos naturais presentes

Partilha de conhecimentos adquiridos Partilha de conhecimentos adquiridos Partilha de conhecimentos adquiridos 

O QUE LEVAR

VALOR DA PARTICIPAÇÃO Adulto: 25€ Adulto: 25€ Adulto: 25€

Criança (até aos 12anos): 15€ Criança (até aos 12anos): 15€ Criança (até aos 12anos): 15€

Família: Casal com 1 criança 60€ . Casal com 2 crianças 70€ Família: Casal com 1 criança 60€ . Casal com 2 crianças 70€ Família: Casal com 1 criança 60€ . Casal com 2 crianças 70€

Grupos: contactar 911 510 010 Grupos: contactar 911 510 010 Grupos: contactar 911 510 010

Almoço: 20€ adultos e 10€ crianças (Até aos 12 Anos) Almoço: 20€ adultos e 10€ crianças (Até aos 12 Anos) Almoço: 20€ adultos e 10€ crianças (Até aos 12 Anos)

Desconto 10% para associados APAP e ARCTA Desconto 10% para associados APAP e ARCTA Desconto 10% para associados APAP e ARCTA

PARTICIPAÇÃO

PRÉ-INSCRIÇÕES

. the Landscape Farm . 

5 dias antes do workshop confirma-se com os inscritos a realização do cursos. Caso não esteja reunido o nº mínimo de participantes o valor da inscrição será devolvido

farm@ecostatus.pt

Nome do Workshop, Identificação do(s) participante (s)

Atividade sujeita a um número mínimo de 10 inscrições

Folhas de papel de aguarela e desenho, pinceis, tintas, canetas de várias espessuras à prova de água, prancheta A4, frasco com água

Caso não tenha, não se preocupe que nos tratamos disso! Pedidos aprenas o favor de dar essa indicação no momento da inscição para que tenhamos tudo preparado.

Não esquecer de trazer chapeu e cantil com água para beber
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