
CAMPUS HIGIENÓPOLIS

DATA HORÁRIO CONTEÚDO

22/11 18:30

LINHAS, PLANOS E SÓLIDOS • Expressões da linha: Exercícios práticos empregados para criarmos um repertório sobre a 
linha, seus tipos e usos. PLANOS • Definições e exercícios: construção de planos em diversas orientações; • Materialidade 
nos planos: tonalidade, criação de sombras e texturas. SÓLIDOS • Construção de sólidos geométricos a partir de um 
plano de base; • Criação de volume nos sólidos com uso de marcadores; • Recortes nos sólidos. Técnica da aula: Lapiseira 
/ caneta nanquim / markers.

24/11 09:00

PLANTA BAIXA Elaboração, a partir de uma base fornecida, de uma planta baixa humanizada, através da técnica de 
marcadores e lápis de cores. Este exercício tem como objetivos: • Conceito: organização do processo em etapas; • 
Direção de luz / projeção de sombras; • Paleta de cores e Criação de texturas. Técnica da aula: Marcadores e lápis de 
cores.

27/11 18:30

ELEVAÇÃO ARTÍSTICA Elaboração, a partir de uma base fornecida, de uma elevação artística. A aula será composta de 
duas partes: EXERCÍCIO DE SOMBRAS PROJETADAS • Tem como intuito apresentar o conceito e aplicação de sombras 
projetadas no plano vertical. Possibilita ainda a execução da técnica de preenchimento com grafite. ELEVAÇÃO ARTÍSTICA 
Este estudo tem como objetivo apresentar vários aspectos relacionados à ilustração arquitetônica: • Criação de 
profundidade através de organização em planos, sombras projetadas, e vegetação. • Organização do desenho seguindo 
uma escala tonal; Técnica da aula: Lapiseira grafite.



DATA HORÁRIO CONTEÚDO

29/11 18:30

PERSPECTIVA COM 01 PONTO DE FUGA EXPLICAÇÕES GERAIS • Explicação sobre o tema, seguida de exercícios práticos 
de construção. • Durante a explicação serão abordados os seguintes aspectos: linha do Horizonte, ponto de fuga, eixo de 
visão e plano de desenho, além dos efeitos pictóricos da perspectiva (convergência, deformação e diminuição); 
PERSPECTIVA COM NICHOS Esse estudo tem como objetivos: • Construção parcial do desenho (profundidade dos 
nichos); • Praticar a técnica de marcadores e lápis de cores; • Estudo de luz ambiente (efeitos de luz); • Paleta de cores e 
criação de texturas. Técnica da aula: Marcadores e lápis de cores.

01/12 09:00

PERSPECTIVA COM 01 PONTO DE FUGA (FACHADA DE LOJA) Elaboração de uma perspectiva com 01 ponto de fuga, sobre 
uma base fornecida, envolvendo: • Construção parcial do desenho (profundidade do hall de acesso e vitrine, calçada, 
etc.); • Criação e definição de materiais empregados na fachada; • Estudo de luz ambiente e luz natural (sombras 
projetadas); Técnica da aula: Marcadores e lápis de cores.

04/12 18:30

PERSPECTIVA COM 02 PONTOS DE FUGA EXPLICAÇÕES GERAIS Explicação sobre o tema, seguida de exercícios práticos 

de construção. PERSPECTIVA DE UM AMBIENTE INTERNO Aplicação de perspectiva com 02 ponto de fuga, sobre uma base 

fornecida, envolvendo: • Construção do desenho, incluindo sombras projetadas (parcial); • Criação e definição de 

materiais empregados; Técnica da aula: Marcadores e lápis de cores.

06/12 18:30
PERSPECTIVA COM 02 PONTOS DE FUGA Continuação e Entrega dos exercício anteriores, avaliação e discussão dos 

trabalhos Exercício de croquis (Palestra sobre Desenho Urbano – 1 hora)

08/12 09:00

DESENHO URBANO DESENHO DE OBSERVAÇÃO (AULA EXTERNA) Essa aula visa a prática do desenho de observação 

direta nas ruas da cidade, e tem como objetivo ampliar de maneira prática o repertório adquirido nas aulas anteriores e 

servir como um convite a essa atividade que vem crescendo no mundo todo como uma forma de expressão artística 

simples, democrática e extremamente enriquecedora.


