CURSO REGULAR

DESENHO P/
VESTIBULAR
Nesse curso serão trabalhados os fundamentos necessários para as provas de Habilidade Específica em Desenho dos Vestibulares, Linguagem Arquitetônica. Temas como Perspectiva, Anatomia, Luz e Sombra, Composição de Ilustração e Cromática serão abordados através de muitos
exercícios durante as aulas, fazendo o aluno compreender a base para conseguir um excelente
resultado nessa etapa dos vestibulares.

A QUEM SE DESTINA:
CONTEÚDO:

Estudantes e pessoas que desejam se preparar para
as provas de Habilidade Específica em Desenho das
faculdades de Arquitetura, Artes Plásticas, Comunicação
Visual, Desenho Industrial, Design, Moda, entre outros.

Duração do Curso: O curso terá uma duração mínima de
36 horas, pois é o tempo necessário para que todos os
tópicos sejam abordados.

Linguagem Arquitetônica:
Estrutura e desenho de observação
• Análise, interpretação e aplicação da
forma: estruturando objetos
• Luz e sombra / Chaves tonais
• Arte Final com grafite
• Arte final com nankin (canetas e pinceis):
Técnicas de Finalização
• Estudos de Observação
(desenhando objetos com tempo)
• Alto Contraste: Área negativa com e sem
esboço (Retrato e Ambientes)
• Teoria Cromática
• Colorização: Lápis de cor e Aquarela

ENTRE EM CONTATO
PARA SABER SOBRE OS
VALORES E HORÁRIOS
(12) 3209-0633 | (12) 3209-4851
contato@kinoene.com.br
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Estrutura das massas tonais
Interpretação Desenho Técnico e
Perspectiva Isométrica
Perspectiva: Composição de ambientes
internos e externos
Estudos de desenho de Memória
Composição de Objetos Avançado
Elementos de Composição e Ângulos:
Leitura de composição, fotografia e
técnicas de direção (sobreposição e
requadro) com referências
Exercícios de Composição: Visão espacial

A aula acontece uma ou duas vezes por semana
com duração de uma hora e trinta minutos.

FIQUE A VONTADE DE

AGENDAR UMA
AULA TESTE
Assim você conhecerá melhor nossa escola.
Rua Santa Clara, 447, Vila Adyanna
São José dos Campos, SP 12243-630

