


Atelier.7
5 áreas . 1 Formador . 1 Formando

O Atelier 7 consiste na partilha de conhecimento e experiências dentro das manualidades e belas 
artes. São 5 áreas dentro das belas artes, apenas contigo e com o formador. Aqui será um espaço 
seguro onde poderás aprofundar as tuas técnicas em variadíssimas áreas. Tu escolhes! 

Temos o mais variado material de aguarela: em pastilha ou tubo, as líquidas, em lápis de cor e em 
ceras e até em marcadores. Vais poder experimentar todos eles. Vais conhecer melhor os tipos de 
pincéis e técnicas super divertidas para os teus projetos. Aqui, também vais poder aprender técnicas 
que te ajudam a desbloquear a tua criatividade. 

Também vais poder trabalhar com acrílicos, nomeadamente a popular técnica de marmoreados, 
mais conhecida como “Pouring”. Poderás aplicar este material em tela, papel de tela, entelados e até 
peças como cerâmica, plástico, entre outras. 

Marcadores Copic, os tão adorados pelos grandes criadores de banda desenhada, ilustradores, de-
signers e até arquitetos. Estes marcadores pintam como se fosse uma pintura digital, sem manchas 
ou marcas no papel. Eles podem ser usados também em aerógrafo. Vamos experimentar? 

E se gostas de colocar a mão na massa, entramos no mundo da cerâmica, onde trabalharemos com 
argila de secagem ao ar. Aqui vais poder criar as tuas peças. Não será necessário mufla (forno) para 
secarem, pois elas secam ao ar e vais poder decorá-las com tintas ou acessórios apropriados. 

Não esquecendo o mundo das manualidades, onde estão incluídas as técnicas com materiais reci-
clados, onde o lema é “Reciclar é uma arte”! Neste também está incluído o tão conhecido Fimo, onde 
poderás fazer bijutaria, porta-chaves, entre outras maravilhosas peças.



PREÇÁRIO
2 vezes por mês

Com material incluído:
65€ x 2 = 160€ 

Valor Promocional: 140€

Sem material incluído:
52,50€ x 2 = 105€

O formando terá acesso a todas as aprendizagens mencionadas no slide anterior.



Quando nos envolvemos com a arte acabamos por desenvolver melhores capacidades, 
artísticas, culturais e sociais.

Alimenta o teu sentido de estética, sensibilidade e criatividade!
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