
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 pequenos

M
estas aulas, as crianças vão explorar as cores e as formas, 

através da imitação de desenhos existentes, para, assim, 

adquirirem um repertório de técnicas básicas de ilustração. Vão 

também aprender a identificar as vantagens e desvantagens de cada 

ferramenta de desenho e a usá-la de forma correcta.

Não será tanto um exercício de criatividade, mas mais uma exploração de 

técnicas mediante as quais as crianças poderão vencer o medo de 

desenhar, desenvolvendo com naturalidade esse hábito, de modo a 

construírem aos poucos um sentimento de confiança em si próprias, que lhes 

será útil pela vida fora.

Desenhar é uma forma de expressão e não pode ser sentido como um acto 

penoso. Ao associarmos o exercício prático a momentos divertidos e bem 

passados, estamos a desenvolver simultaneamente a habilidade manual e a 

sensibilidade artística, aptidões fundamentais para a expressão e a fruição 

da criatividade.

Aulas 

com 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

Saiba mais

Crianças dos 6 aos 8 anos

Uma hora e meia todas 

as quartas-feiras 

das 18:00 às 19:30 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)

Condições
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