Photo Designer: Aprende as técnicas da fotografia digital
Cursos Jovens GALILEU
Últimas ofertas
●

Localidade: Lisboa

●

Data: 15 Apr 2019

●

Preço: 150 € ( Os valores apresentados não incluem IVA. Oferta de IVA a particulares e estudantes. )

●

Horário: Laboral das das 9h00 às 18h00

●

Nível:

●

Duração: 32h

Sobre o curso
Fotografia é a tua paixão? Partilha a forma como vês o mundo!
Numa lógica de exploração e experimentação de materiais e técnicas ligadas à fotografia, os
jovens fotógrafos terão uma iniciação à fotografia digital onde conhecerão alguns dos métodos e
técnicas que melhor se aplicam a esta arte. Neste curso será estimulada a formação artística,
através da compreensão da arte, da criatividade e da expressão individual.
A evolução tecnológica dos equipamentos de fotografia estimulou a exploração de uma nova forma de
ver o mundo, onde se comunica cada vez mais por imagens.
Após uma introdução ao mundo da fotografia digital, nas suas vertentes de técnica, organização visual
da imagem e iluminação, os jovens fotógrafos serão convidados a explorar diferentes espaços e
temáticas, através do envolvimento em atividades que valorizam a curiosidade e a criatividade, a
experimentação e a vivência em grupo.
Ao longo de uma semana, será proposta a realização de vários desafios em torno da fotografia e das
artes plásticas.

Informação complementar
●

Inclui 3 refeições diárias: lanche da manhã, almoço e lanche da tarde

●

Consulte em baixo o valor da inscrição para cada edição deste curso

Competências que serão desenvolvidas

Capacidade criativa
O convívio entre os participantes irá proporcionar a curiosidade e a criatividade que servirá de estímulo
à progressão na formação em fotografia.

Comunicação
Aos desenvolveres os teus textos visuais estarás a desenvolver as tuas aptidões de comunicação e
educação visual.

Pensamento crítico
Na formação fotográfica, serão ensinadas várias abordagens que irão exercitar e desenvolver formas de
pensamento crítico.

Destinatários
Este curso tem turmas para jovens
●

dos 07 aos 10 anos (15 a 18 de abril, Lisboa, 150,00€)

●

dos 07 aos 12 anos (15 a 18 de abril, Porto, 150,00€)

Pré-requisitos
●

Utilização de PC’s no ambiente Windows

Programa
●

Trabalhar Imagens

●

Conceitos e definições fundamentais sobre imagens digitais

●

Introdução ao Adobe Photoshop

●

Configurações de Cores

●

Ferramentas de edição, retoque e pintura de imagem

●

Trabalhar com a cor

●

Tratamento de Imagem

●

Criação de imagens

●

Trabalhando com fotos

●

Técnicas de retoque de imagem

●

Trabalhando com Filtros

●

Utilizando o Efeito Água

●

Utilizando Efeito de Textos

●

Layers

●

Texto

●

Realização de projecto individual aplicando os conhecimentos adquiridos

