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A Importância dos exercícios

A prática regular da atividade da pintura traz bem-estar mental, além de contribuir 
para o bom aprendizado. A constância da repetição levará você a excelência. Só quem 
pratica de maneira certa chegará a um resultado satisfatório.   

Os primeiros módulos do curso já deram uma noção primária de como iniciar uma 
pintura, de como escolher os suportes necessários assim como os cavaletes, tipos de 
telas e etc. A escolha de um tema é primordial neste momento, pois é ele que irá 
definir a escolha dos tipos de tintas. Você poderá usar somente a óleo, a acrílica ou a 
técnica mista .  

Os exercícios não são obrigatórios neste curso. Isso dependerá muito de cada aluno.



No desenho artístico a perspectiva pode ser definida como um recurso gráfico 
que utiliza o efeito visual de linhas convergentes para criar a ilusão de 
tridimensionalidade do espaço e das formas quando estas são representadas 
sobre uma superfície plana como a do papel de desenho.

EXERCÍCIO 1

Crie um esboço onde o ponto de fuga esteja a um terço da tela na 
parte inferior. Use as linhas de fuga.  

Neste imagem a cima temos os círculos representando o ponto de fuga 
a 1/3 da tela. Você deverá escolher somente um ponto de fuga para 
iniciar sua paisagem. Caso você tenha dúvida, reveja o vídeo de 
perspectivas. 

Tire a foto da sua tela e 
nos envia. 



EXERCÍCIO 2

Tire a foto da sua tela e 
nos envie. 

Nestas mesmas telas que você criou as perspectivas, você escolherá 2 temas a 
serem pintados. Pode ser qualquer paisagem. Por exemplo, montanhas , rios, 
caminho de terra ou até um céu com nuvens em perspectivas.   

Faça o esboço do tema escolhido



EXERCÍCIO 3

Tire a foto da sua tela e 
nos envia. 

Nestas mesmas telas que você criou as perspectivas, você escolherá 2 temas a 
serem pintados. Pode ser qualquer paisagem. Por exemplo, montanhas , rios, 
caminho de terra ou até um céu com nuvens em perspectivas. Agora vamos 
pintar os temas escolhidos somente com as cores primárias .    

BRANCO TITÂNIO 102 
AZUL FITALOCIANINA 86
AMARELO 50 
MAGENTA 60
PRETO 65  



EXERCÍCIO 4

Tire a foto da sua tela e 
nos envia. 

LEMBRANDO A VOÇÊ QUE  SABER TRABALHAR COM VERDES É O 
PRIMEIRO PASSO PARA UMA PINTURA DE NÍVEL.



EXERCÍCIO 5

Tire a foto da sua tela e 
nos envie. 

LEMBRANDO A VOÇÊ QUE  SABER TRABALHAR COM VERDES É O 
PRIMEIRO PASSO PARA UMA PINTURA DE NÍVEL.



EXERCÍCIO 6

Tire a foto da sua tela e 
nos envie. 

LEMBRANDO A VOÇÊ QUE  SABER TRABALHAR COM VERDES É O 
PRIMEIRO PASSO PARA UMA PINTURA DE NÍVEL.



SEGUINDO AS ETAPAS DOS EXERCÍCIOS O ALUNO JÁ ESTARÁ COM UMA BOA BASE PARA 
DESENVOLVER SEU TRABALHO DE PERSPCTIVA, ESBOÇO E CONHECIMENTOS DAS 
MISTURAS DE CORES. ESTES EXERCÍCIOS RESUMIDOS TEM COMO FINALIDADE CRIAR NA 
CABEÇA DO ALUNO UM MÉTODO MAIS EFICAZ NO QUE DIZ RESPEITO AO PRINCÍPIO DA 
PINTURA DE PAISAGEM. DEIXAMOS A CRITÉRIO DO ALUNO A PRÁTICA DA MISTURA DE 
OUTRAS PALETAS DE TONS ,COM A ESCALA DE VERMELHO, AMARELO E PRETO. 

AGORA, PEDIMOS A VOCÊ ALUNO QUE ACREDITA NO CONHECIMENTO  E NA 
METODOLOGIA DO NOSSO CURSO. COMECE A EXECUTAR UM NOVO SONHO.

COMPARTILHE CONOSCO A SUA TELA 


