
Material do estudante:

PINTURA 

* Pincel – de pêlo de marta (pode ser o pêlo de Marta Tropical), chato, nºs 10,

18 e 20 ou Keramik cerdas naturais

* 1 Bloco de Papel Fabriano (Desenho Branco), 200g, tamanho A3    ou   1

Bloco de Papel Canson 200g, tamanho A3

* Tintas: 06 cores básicas 

* 12 potinhos de vidro com tampa ou de plástico (para viagem)

* Esponja natural ou de viscose(encontra-se fácil em lojas de materiais de

construção)

* 2 a 3 Panos de algodão branco tipo fralda, para secar o papel

* 1 rolo de Papel Toalha reutilizável

* Fita crepe 24mm

* Estilete

Lista de Materiais

Escola de Terapia Artística Sagres



Tintas cores básicas:

                                         COTMAN                                    VAN GOGH

✔ Amarelo limão         Lemon Yellow Hue 346                    Permanent Lemon Yellow 254                    

✔ Amarelo ouro          Cadmium Yellow Hue 109

✔ Cinabares               Cadmium Red Pale Hue 103             Permanent Red Light 370   

✔ Carmim                   Alizarin Crimson Hue 003                Carmine 318

✔ Azul Ultramar          Ultramarine 660                               Ultramarine Deep 506

✔ Azul Prússia             Prussian Blue 538                            Prussian Blue 508

✔ Indigo                      Indigo 322                                      Indigo 533

Material de apoio para o trabalho em casa (ou online)

* Prancheta 40cm x 50cm x 0,10mm

* 2 Potes de boca larga (de conserva) para água



DESENHO

* Lápis preto ou grafite nºs  2B, 6B, 8B 

* 1 caixa de carvão médio Corfix

* 1 caixa de Lápis de cor profissional  (24 cores) ou  1 caixa de Lápis de cor

aquarelável

* Giz pastel soft (macio 12 cores) da marca Koh - I - Noor. Cores a destacar:

Lemon Yellow 8.500/36 - Naples Yellow 8.500/21 - Pale Vermilion 8.500/04 -

Light Carmine 8.500/107 - Ultramarine Dark 8.500/42 - Prussian Blue 8.500/73 

 

Observação: No caso de outra marca de pastel soft, atentar às cores

destacadas acima. 

* 1 Bloco de papel Canson branco 140g, tamanho A3

* 1 Bloco de Papel Jornal, tamanho A2, ou Lousa Preta ou verde tamanho

70x50cm 

* Giz de lousa colorido e branco (macios) para quem optar pela lousa, em vez

do papel (o que é bem mais prático)

* Fixador (spray de cabelo)

* Avental

* Caderno para anotações

Material de apoio de ateliê: (Associação Sagres)

* Prancheta 55 x 75 x 0,6 mm



MODELAGEM

5 kg de Argila para modelar com as mãos - (Onde encontrar: Loja de material

artístico, Loja de artesanato de barro, Floricultura - evitar argila com muito

silicato/pedrinhas.)

* Rolo de sacos plástico para alimento 30x40 (aproximadamente)

* Balde com tampa para guardar a argila

* Proteção de mesa - toalha de mesa oleada felpuda na parte de trás ou um

pedaço de piso vinílico.

* Borrifador

* Pano pequeno para limpar a mão de argila

* Esponja comum

* Avental de pano

* Caderno sem pauta para anotações

* Lápis 6 ou 8 B

* Fio de nylon

* Espátula


