
A Qual Albatroz é uma 

casa de fazedores de 

livros, riscadores de papel 

e contadores de histórias, 

onde as ideias rodopiam 

livres e a criatividade tem 

pernas para voar.

I lustração para graúdos

M
Nestas aulas vamos trabalhar principalmente a coordenação 

entre o olho e a mão. Explorando diversas técnicas de ilustração, 

vamos aprender a olhar para o mundo com os olhos de um 

ilustrador. Vamos sintetizar informação visual e tentar olhar para a essência 

das coisas, para os elementos e para as características que definem uma 

pessoa, uma paisagem, um objecto, etc. Vamos também realizar projectos 

com vista a experimentar técnicas de ilustração mais complexas e a 

explorar noções como perspectiva, luz e sombra, de modo a 

compreendermos a sua influência no desenho.

As aulas serão fundamentalmente práticas, com muitas actividades e muitos 

exercícios, que nos ajudarão a ver o desenho e a ilustração como actos de 

livre experimentação por tentativa e erro – porque o erro faz parte de 

qualquer processo criativo, e conviver com ele constitui uma oportunidade 

de aprendizagem e crescimento.

Aulas 

com Marc Parchow

Saiba mais

Crianças dos 12 aos 100 anos

Uma hora e meia, 

todas as terças-feiras, 

das 17:30 às 19:00 horas.

Nada, nós temos tudo. 

Basta vontade.

Material 
necessário

Entre 2 e 6 pessoas

Quem

Quantos

Tempo

Sobre a Fábrica das Cores:

http://fabricadascores.com

Qual Albatroz, lda

NIF: 508 270 367

Rua Cesário Verde 7, CV DT

2780-218 Oeiras

qualalbatroz.pt

ninho@qualalbatroz.pt

(+351) 91 731 7022 (Marc Parchow)

Estas aulas são ministradas na Fábrica das Cores:

Avenida Gonçalves Zarco, 231

2775-509 Carcavelos

Aula avulsa: 10€ por criança (material incluído)

Pacote de 5 aulas: 45€ (material incluído)

(Os preços não incluem IVA)

Informações e inscrição:

Catarina – 214 562 106 | 910 375 395

fdascores@gmail.com

Condições
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