CURSO REGULAR

DESENHO
RECREATIVO
Voltado para o desenvolvimento criativo e entendimento de como desenhar, o curso não trata
apenas de fazer cópias dos personagens favoritos, mas de fazer com que cada criança desenvolva
senso de ambientação espacial entenda formas, estruturas, esboços e consiga criar suas próprias
histórias e personagens, sendo apresentada as variadas técnicas e estilos de desenho a criança
entenderá mais sobre artistas do meio com apresentações de referência de diferentes segmentos
e estilos. O curso funciona como uma introdução ao mundo do desenho básico formando uma
base consistente e ampliando os conhecimentos e desenvolvimento criativo de cada criança com
ensino individual onde cada aluno dita seu próprio ritmo de desenvolvimento.

CONTEÚDO:

Curso desenvolvido para crianças de 8 a 12 anos. Por se tratar
de um curso livre não há módulos com tempo pré-determinado embora haja um cronograma a ser seguido.

MODÚLO I: Introdução ao desenho
• Cabeça humana
• Corpo humano
• Mãos e pés
• Iniciação a luz e sombra
• Iniciação a técnicas com Lápis de cor
• Ambientação espacial
• Desenho de personagens favoritos
• Poses dinâmicas
• Criação de personagem
MODÚLO II: Estruturas e arte final
• Ambientação espacial com personagens
• Personagem finalizado com caneta nankin
• Finalização com nankin e pincel
• Finalização Nankin + Lápis de cor
• Luz e sombra observando fotos de animais
• Estruturas de animais + criaturas.
• Aprimoramento em luz e sombra
• Área Negativa
• Como encaixar personagens no cenário

MATRÍCULA: R$ 45,00
R$
MENSALIDADE:
145,00
(1x por semana)

MODÚLO III: Desenvolvimento Criativo
• Nankin aguada/Aquarela
• Planos (primeiro, segundo, terceiro plano)
• Cenários
• Introdução a perspetiva
• Lápis de cor e Aquarela sem contorno
MODÚLO IV: Aprimoramento
• Composição básica e criação de cenas
• Robôs / Animais / Criaturas / Monstros / Carros
• Cópia de fotos
• Desenhos com manchas
• Estruturas de Super Heróis
• Apresentação de artistas variados e aplicação de
técnicas em determinadas situações
• Desenho com tempo estipulado
A aula acontece uma vez por semana com duração de
uma hora e trinta minutos.

DÚVIDAS OU SUGESTÕES?
ENTRE EM CONTATO
(12) 3209-0633 | (12) 3209-4851
contato@kinoene.com.br

AGENDE UMA AULA TESTE
Venha nos visitar e conhecer nossos professores.
Rua Santa Clara, 447, Vila Adyanna
São José dos Campos, SP 12243-630

