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Aulas de Pintura em Tela
A pintura é uma atividade que transmite uma sensação de bem-estar
psicológico e permite uma melhor autoestima.
Objetivos:
* Desenvolver a criatividade, explorando as diversas técnicas, materiais e
procedimentos da pintura.
* Desenvolver o estilo pessoal e o senso crítico do aluno, aprimorando sua
sensibilidade e estimulando a autoconfiança; capacitar para a pesquisa e
inovação da arte, enfocando duas linhas didáticas: pintura acadêmica
(paisagens, marinhas, natureza morta, flores, animais) e pintura
contemporânea.
* Conhecer e saber utilizar os materiais de pintura.

As aulas serão ministradas no Atelier uma vez por semana.
Poderão participar das aulas alunos a partir do 1º ano.

Horários disponíveis. Presencial

2ª feira: 16h00 – 17h00

2ª feira: 17h00 – 18h00

4ª feira: 15h30 – 16h00 (alunos do 1º ano)

4ª feira: 16h00 – 17h00

Valores: R$ 115,00 (aulas com duração de uma
hora, uma vez por semana)
R$ 85,00 (aulas com duração de 30 minutos, uma vez por semana).

Acompanhamento personalizado.

As inscrições acontecerão via formulário online.
Esse formulário estará disponível no site do Oshiman (www.oshiman.com.br).
As vagas são limitadas e o critério para preenchimento das vagas será:

1. Ordem de inscrição.
Atenciosamente,

Profª. Kátia     

http://www.escola-panamericana.com.br/cursos/cursos_detalhe.php?curso=49
http://www.escola-panamericana.com.br/cursos/cursos_detalhe.php?curso=49
http://www.oshiman.com.br


Protocolos de Segurança Covid - Aulas de Pintura

● Ambiente aberto e arejado (porta e janelas).
● Distanciamento entre os alunos, 4 alunos por mesa, sendo 2 em cada

banco, poderão sentar somente onde estiver demarcado com um X.
● Redução da circulação na sala de artes.
● Nenhum contato físico entre os alunos e a professora.
● Será obrigatório o uso de máscaras ou protetores faciais.
● Limpeza e higienização do ambiente, incluindo mesa e bancos.
● A porta permanecerá aberta para evitar o toque recorrente nas

maçanetas.
● A limpeza dos pertences, como pincéis e godês, ao término da pintura,

será feita no próprio local onde estiver sentado e não na pia.
● Se necessário utilizar a pia, será feito um aluno por vez.
● Não será permitido emprestar materiais artísticos.
● Ao término da aula, todos alunos deverão lavar as mãos, isso já é uma

prática das aulas de pintura.

Atenciosamente,
Profª.  Kátia


