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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.



EXERCÍCIO 1

Faça uma escala de tons de cinza 

Na imagem acima temos a escala de cinzas feita somente com o preto 
65 e branco de titânio. Neste exercício você deverá criar 10 tons 
diferentes.   

Tire a foto da sua 
tela e nos envia . 



EXERCÍCIO 2

Tire a foto da 
sua tela e nos 
envia . 

Temos estes modelos de quadros para ajudar você no processo de escolha. Caso 
queira procurar outras referências, fique a vontade. 

Faça veladuras coloridas nos temas escolhidos. Você poderá usar 
todas as cores que desejar. Procure usar o gel óleo.                       

ESCOLHA 3 TEMAS E EXECUTE 



EXERCÍCIO 3

Tire a foto da 
sua tela e nos 
envia . 

Temos estes modelos de quadros para ajudar você no processo de escolha. Caso 
queira procurar outras referências, fique a vontade. 

ESCOLHA 3 TEMAS E EXECUTE 



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 PRINCIPIO DA 
PINTURA DE PAISAGEM. DEIXAMOS A CRITÉRIO DO ALUNO A PRÁTICA .

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 


