
  

 

 

 

Enquadramento do Curso de Ilustração Científica 

Perante o interesse crescente em áreas de especialização direcionadas para a componente visual da 

comunicação científica, pretende-se com este curso uma abordagem global de um campo específico da 

ilustração, a ilustração científica.  

A primeira edição do Curso de “Ilustração Científica”, do Laboratório da Paisagem, pretende abordar 

técnicas e metodologias básicas de ilustração científica, dando-se ênfase particular ao desenho de 

observação.  

Para além das técnicas a preto e branco demonstradas e realizadas com exercícios práticos na aula, cada 

participante irá desenvolver um modelo e aplicar as técnicas aprendidas, onde a prática continuada do 

desenho através da observação (através de uma fotografia, por exemplo) deverá conduzir a um 

desenvolvimento progressivo do vocabulário gráfico através da experimentação de técnicas e estilos, 

desde o esboço rápido, à representação mais rigorosa de formas, volumes e texturas.  

No ensino formal a utilização de práticas ilustrativas é ainda pouco utilizada pelos professores do ensino 

de Ciências e Biologia, sendo essencialmente abordada nas áreas de Educação Visual e Artística. 

Contudo, a ilustração pode verificar-se uma ferramenta diferenciadora, lúdica e eficiente no processo 

de ensino e aprendizagem estendendo-se a todas as áreas de conhecimento que considerem 

indispensável a transmissão da informação através do desenho. 

Competências a adquirir pelo participante: 

O desenho e o domínio de diferentes técnicas como as técnicas a preto e branco, constituem a base 

prática intensiva a partir da qual se abordará a comunicação científica, tendo em conta o rigor que lhe 

está associado.  

No final do curso, os participantes deverão estar aptos a:  

I. Aplicar técnicas de observação e representação de modelos com base numa fotografia, visando 

o desenvolvimento de capacidades ao nível da perceção visual e cognitiva;  

II. Compreender os princípios e metodologias de projeto aplicados à ilustração científica;  

III. Conhecer e aplicar as técnicas artísticas a preto e branco mais comuns em ilustração científica. 

          Nota: Neste enquadramento deve ficar expressa “a existência de uma relação direta com o exercício profissional” dos destinatários                                                                                                                       

   Área de formação (1) A 

 

 
(1) De acordo com o art.º 5º do Dec.- Lei nº 22/2014, de 11 de fevereiro: 

a) Área da docência, ou seja, áreas do conhecimento, que constituem matérias curriculares nos vários níveis de ensino; 
b) Prática pedagógica e didática na docência, designadamente a formação no domínio da organização e gestão da sala de aula; 
c) Formação educacional geral e das organizações educativas; 
d) Administração escolar e administração educacional; 
e) Liderança, coordenação e supervisão pedagógica; 
f) Formação ética e deontológica; 
g)Tecnologias da informação e comunicação aplicadas a didáticas específicas ou à gestão escolar. 

REQUERIMENTO PARA RECONHECIMENTO 
Ações de Curta Duração (ACD) 

Data de entrada: 
____/____/______ 



  

Entidade Promotora/Requerente: Laboratório da Paisagem / Ana Pinheira 

Designação da ACD: "Curso de Ilustração Científica” 

Destinatários:  Docentes; 

Cronograma e local de realização: Laboratório da Paisagem de Guimarães 

1. 

Dia/mês
/ano 

Horário Nº Sessão Total Horas 

12/06/2021 
10h-13h 
14h- 17h 

1/6 6h 

 

Conteúdos/temas abordados: Introdução teórica à Ilustração a preto e branco 
 

- Introdução teórica à Ilustração Científica: 
   - o que é? 
   - para que serve? 
   - História - origens e evolução 
   - carreiras 
 
- Técnicas a preto e branco: quando usá-las e como usá-las; 
   - carvão 
   - canetas esferográficas 
   - tinta 
   - scratchboard 
 
- Materiais que devem ser utilizados na ilustração a preto e branco - papel, canetas, lápis, 
scratchboard, poliester, etc. 

 

2. 

Dia/mês
/ano 

Horário Nº Sessão Total Horas 

13/06/2021 
10h-13h 
14h- 17h 

2/6 6h 

 
Conteúdos/temas abordados: Familiarização das técnicas a preto e branco 
 

- Exercícios com diversos materiais para familiarização do utilizador aos mesmos: utilização de 
material diverso (papel, canetas, lápis, scratchboard, poliéster, etc.) usado em exercícios 
específicos, de modo a criar uma familiarização dos mesmo e compreender as suas vantagens e 
desvantagens. 
 
- Aplicação das técnicas aprendidas em diferentes casos para treino de textura, sombra e outros 
detalhes. 

 

3. 

Dia/mês
/ano 

Horário Nº Sessão Total Horas 

19/06/2021 
10h-13h 
14h- 17h 

3/6 6h 

 

 



  

Conteúdos/temas abordados: Introdução à volumetria 
 

- Introdução à volumetria: dar a ilusão de três dimensões no papel usando apenas sombras 
 
- Aprender a tirar partido da grossura das linhas para dar mais realce aos desenhos 
 
- Sombra: como usar as sombras e em que circunstâncias se devem aplicá-las 

4.  

Dia/mês
/ano 

Horário Nº Sessão Total Horas 

20/06/2021 
10h-13h 
14h- 17h 

4/6 6h 

 
Conteúdos/temas abordados: Aplicação prática das técnicas a preto e branco 
 

- Criar uma ilustração científica, de um espécime à escolha, utilizando uma das técnicas aprendidas 
nas sessões anteriores 

- Os participantes devem escolher um animal, do qual irão buscar toda a informação pertinente do 
mesmo, planear a informação que se pretende transmitir (por exemplo, características da espécie, 
comportamentos, estruturas anatómicas específicas, etc.), recolher fotografias da espécie, estudá-
la e começar a esboçar uma ilustração. 

5. 

Dia/mês
/ano 

Horário Nº Sessão Total Horas 

26/06/2021 
10h-13h 
14h- 17h 

5/6 6h 

 

Conteúdos/temas abordados: Continuação da ilustração 
 

- Continuação da ilustração científica de um espécime à escolha de forma mais detalhada (ilustração 
científica, de um espécime à escolha, utilizando uma das técnicas aprendidas nas sessões 
anteriores). 

6. 

Dia/mês
/ano 

Horário Nº Sessão Total Horas 

27/06/2021 
10h-13h 
14h- 17h 

6/6 6h 

 
Conteúdos/temas abordados: Orientações finais 

- Ponto da situação, tirar dúvidas e orientações finais. 
- Discussão sobre os trabalhos elaborados. 
 

 

Formador (es): Nome e grau académico: Davina Falcão / Mestre 

 

Entidade Promotora/Requerente 
 

__________________________________________ 

 

 


