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Conteúdos 
Estudo da Forma e da Cor na Pintura 

- Círculo cromático 

- Cores primárias e complementares  

- Obtenção de cores a partir das primárias 

- Mistura de cores, pigmentos, tons 

- Uso e comportamento da tinta 

- Perspectiva, luz, sombras 

- Linha, mancha, volumes, planos 

- Composição, equilíbrio, cor e movimento 

 

Materiais 

- Suportes - telas, papel, madeira, cartão, etc. 

- Uso de pincéis, espátulas ou outros 

- Exploração de diferentes materiais conjugados com a pintura. 

 

Técnicas 

- Pintura a óleo, acrílico, pastel, lápis de cor, técnicas mistas, relevos, texturas, colagem… 

- Transposição de imagens para o suporte. 

- Características e materiais adequados às diversas técnicas. 

 

PRÁTICA DA PINTURA 

- Pintura de paisagem, natureza morta, cenas de género, figura, pintura abstracta e composições mistas 

com base em modelos. 

- Trabalho de atelier com execução de obras e técnicas à escolha dos alunos, sempre sob a orientação da 

docente. 

 

EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS 

Prevê-se a exposição dos trabalhos realizados, no sentido de divulgar o trabalho desenvolvido no decorrer 

do ano lectivo promovendo assim a prática artística e o desenvolvimento da auto-estima. 

 

 

Objectivos 
Desenvolver capacidades de percepção, comunicação e criatividade, bem como de expressão através da 
cor; 

- Percepcionar e aplicar diferentes harmonias cromáticas; 

- Reconhecer e aplicar os conceitos de volume, profundidade espacial, modelação da luz e da sombra 
através da cor; 

- Habilitar o aluno no sentido de ser capaz de reconhecer e aplicar os contrastes, um dos mais relevantes 
meios de expressão; 

- Levar em consideração os aspectos psicológicos e emocionais da cor, assim como dos seus aspectos 
subjectivos; 

- Desenvolver no aluno um nível de expressão mais elevado e autónomo; 



- Levar o aluno à observação e reprodução de obras, permitindo-lhes uma experimentação enriquecedora 
na busca da harmonia e equilíbrio cromático; 

- Proporcionar ao aluno a aquisição de conhecimentos práticos com base nas diferentes técnicas de 
pintura e consequentemente nos materiais e utensílios a utilizar, numa perspectiva especificamente 
pictórica; 

- Dar ao aluno a capacidade de usar técnicas diversas no exercício da pintura; 

- Contribuir para o desenvolvimento de um pensamento visual, agregando teoria e prática, permitindo ao 
aluno uma constante experimentação plástica e reflexão sobre os meios utilizados; 

- Promover um saudável convívio e troca de experiências, com desenvolvimento das funções de carácter 
psicossocial essenciais no dia-a-dia, no sentido de motivar para a prática artística e frequências das aulas. 

 

 

Metodologia 
O programa exposto será desenvolvido no decorrer do ano lectivo e está vocacionado para o 

desenvolvimento e aprofundamento das capacidades do aluno, no domínio da prática da Pintura. A 

metodologia a seguir terá em conta que os conhecimentos técnicos, a orientação pedagógica e a 

consciência crítica são elementos fundamentais para a formação do aluno, constituindo a base estrutural 

para a concepção e realização do seu trabalho. 

As aulas terão uma vertente teórico-prática, de forma a: 

- Desenvolver capacidades de reflexão sobre a plasticidade estética dos materiais, promovendo o 

conhecimento das relações e condicionantes implicadas nesse processo; 

- Observar obras inseridas nos diferentes movimentos artísticos, com intuito de motivar e fundamentar a 

elaboração de trabalhos por parte dos alunos; 

- Proporcionar a aquisição conhecimentos básicos essenciais, mediante a introdução atempada de 

conteúdos teóricos adequados e relacionados. Neste sentido haverá uma abordagem das características 

básicas essenciais dos movimentos artísticos mais marcantes da História da Pintura. 

O trabalho prático vai sendo complementado através da vertente teórica, no sentido de fornecer os 

subsídios necessários e essenciais ao domínio da técnica. 

Haverá a preocupação em motivar o aluno no sentido da execução de obras de sua autoria, reveladoras 

de linguagem plástica própria e com o máximo de qualidade técnica e estética. 

Dada a especificidade e diversidade de trabalhos em execução durante as aulas, o acompanhamento terá 

uma vertente individual acentuada, havendo contudo a preocupação de transmitir a todos os alunos as 

preocupações e soluções encontrada para cada caso. 

 


