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IMAGEM 

INICIAÇÃO À FOTOGRAFIA 

 

DURAÇÃO 

120 horas 

DATAS 

15 Março a Junho 2021  
 

HORÁRIO 

Terças e Quintas | 14h-18h 

Aulas Pontuais às Seg. Qua. e Sex. 

PARTICIPANTES 

12 (mínimo 8) 

 

Hoje em dia tirar fotos com telemóvel está ao alcance de todos. Mas ter competências 

tecnológicas e criativas mais avançadas separa amadores de profissionais.

 

| A QUEM SE DESTINA 

A todos os que queiram dominar as bases de Fotografia nas 

componentes técnica e criativa. 

 

| OBJETIVOS 

Compreender as principais tecnologias, linguagens e 

procedimentos em Fotografia. 

 

 

 

Dominar na prática a operação dos principais equipamentos de 

Fotografia, nas componentes técnica e criativa. 

| SAÍDAS PROFISSIONAIS 

Fotógrafo para eventos, reportagens, lifestyle, retrato ou 

outras áreas que necessitem de conhecimentos base em 

fotografia.

 

| CONTEÚDOS DO CURSO 

 

LINGUAGEM FOTOGRÁFICA (12h) 

Principais movimentos históricos da fotografia. 

Estética da imagem e da fotografia. Elementos de composição, 

cor e luz. 

A fotografia como registo e documento, entretenimento e como 

noticia. 

Realidade, ficção e simbolismo.  

Fotógrafos de referência ao longo da história. 

Tendências actuais da fotografia. 

 

PRÁTICAS DE CÂMARA (20h) 

Entender a câmara fotográfica DSLR: Corpo, Lentes, Arquivo, 

Bateria. 

Entender as lentes fotográficas: distância focal, diafragma, foco. 

Utilização correcta de tripé. 

Exposição. Entender e utilizar o light meter da câmara. 

Diafragma. Stops de Diafragma. 

Foco. As diversas técnicas como a câmara calcula o foco. 

Profundidade de campo. 

ISO da câmara. Relação entre ISO e ruído. 

Conjugação de elementos: relação entre Exposição, Diafragma, 

Profundidade de Campo e ISO. 

Balanço de brancos. 

Filtros de câmara. 

Formatos fotográficos: quando usar JPEG. Quando usar RAW. 

Outros formatos. Convenientes e inconvenientes de formatos 

reduzidos e de formatos RAW. 

Boas práticas de utilização, arrumação, manutenção e limpeza de 

câmara e lentes.  

Exercícios práticos variados de todas as técnicas atrás referidas. 

 

I PRÁTICAS DE ILUMINAÇÃO (12h) 

Elementos e acessórios de iluminação:  

O Flash da câmara. Técnicas de utilização e dispersão de luz com 

flash de câmara. 

Cabeças de Flash. Utilização de cabeças de flash, sincronismos. 

Luz continua. 

Luz natural. Compreender a posição do sol ao longo do dia. A 

metereóloga e a luz. A fotografia nocturna. 

Exercícios práticos variados de iluminação, incluindo exercícios 

em estúdio e em exterior. 

 

PÓS PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA (16h) 

A ferramenta Lightroom. 

Boas práticas de edição fotográfica. 

Requisitos de hardware na edição e tratamento de imagens 

RAW. 

Importação de imagens; metadados, tags e pesquisa; entender 

os canais de imagem; ajustar e corrigir imagens; edição não 

destrutiva; exportação de imagens, finalidades e formatos. 

Nocões básicas de Photoshop para fotografia. 

Ficheiros e preparação da imagem, interface, transformações, 

correção cromática e tonal, layers, recortes, efeitos. 

 



 

 

FOTOGRAFIA EM ESTÚDIO (20h) 

Fotografia de retrato: história e tendências. 

Morfologia e fisionomia do rosto e do corpo. 

Exercícios práticos de trabalho com a luz, lentes e exposição, 

fundos, com a figura humana. 

Expressividade do rosto e corpo. Relação com fotógrafo e 

abordagem ao sujeito. Retrato individual e de grupo. 

Fotografia de objeto: técnicas de iluminação e de composição 

cénica. Fotografar vários tipologias de objetos. 

 

FOTOGRAFIA EM EXTERIOR (20h) 

Fotografar em exteriores: condicionantes de luz natural e 

artificial, uso de acessórios de iluminação (flash, refletor). 

Fotografia de espaços, de pessoas e de vivências. A relação 

interpessoal com o fotografado, autorizações e permissões. 

Diferenças entre trabalhos jornalísticos, promocionais e de 

autor. Análise de case studies. 

Exercícios práticos: 

- Fotografia de espaços e arquitetura: interiores e exteriores. 

- Street Photography: capturar a vida do dia a dia em espaços 

públicos (p.e. rua ou bairro). 

 

FOTOGRAFIA DE EVENTOS (20h) 

Música, teatro, dança e outros espetáculos de palco. 

Acreditação, planeamento e ensaios, regras e constrangimentos. 

Limites de tempo, espaço e luz. Técnicas específicas. 

Reportagens de outros eventos empresariais ou sociais. 

Exercícios práticos: 1 Espetáculo (em palco) e um Evento 

(exposição, debate, apresentação, etc). 

 

NOTA: alguns exercícios de fotografia do curso em exterior 

podem ser fora do horário das aulas, quando necessária luz 

natural ou quando o espaço/ evento funcionar em horário 

diferente da aula. 

 

| FORMADORES 

Angelo Lucas, Fotógrafo 

Bruno Santos, Fotógrafo 

Ivo Cordeiro, Fotógrafo 

Jorge Simão, Fotógrafo 

Maria Rita, Fotógrafa 

Rita Carmo, Fotógrafa 

| ESPAÇO E EQUIPAMENTOS 

Sala com 1 computador por aluno, projetor, Internet, Photoshop 

e Lightroom. Estúdio de fotografia com fundos, equipamento 

especializado de iluminação, refletores e outros acessórios, 3 

câmaras DSLR profissionais full sensor e conjunto de objetivas 

com distâncias focais variadas, especializados para retrato, 

moda, publicidade, reportagem e espetáculo. 

Para além do equipamento da escola, cada aluno tem que ter a 

sua câmara DSLR, de qualquer marca ou modelo. 

 

| PARCEIROS PRINCIPAIS 

Altice Arena 

Ao Sul do Mundo 

Bazar do Vídeo 

Câmara Municipal de 

Oeiras 

Canon 

CCB 

Cofina 

Colorfoto 

CTL- Cultural Trends Lisbon 

Espaço do Tempo 

Expresso 

Fashion Studio Lab 

Festas de Grândola 

Festival A Palavra 

Festival Meo Sudoeste 

Festival SBSR 

Festival Superbock em 

Stock 

Fundação Gulbenkian 

Gerador 

Moda Lisboa 

Music Box 

Observador 

Produtores Associados 

Semana Académica de 

Lisboa 

Teatro Camões 

Teatro D. Maria 

Teatro São Luiz 

+ outros no site

 
 

| MODALIDADE DA FORMAÇÃO 

Inicial   
 

| UTILIZAÇÃO DE MEIOS 

Os alunos poderão solicitar espaços e meios extra aulas 
mediante disponibilidade e capacidade de uso. 

 

| INSCRIÇÃO 

50€ até 31 de janeiro2022 
100€ a partir de 1 fevereiro 2022
  

| PREÇOS  

1150€  
Pronto Pagamento 1035€ (10% desconto)  
6 meses x 191,5€ (fev a jul 2022) 

| DESCONTOS 

EX ALUNOS, FORMADORES WA, PARCEIROS 

OU 2 CURSOS, CONSULTAR SECRETARIA. 

NOTA: As modalidades de pagamento apresentadas são válidas para cidadãos da União Europeia, os cidadãos de fora da UE deverão contactar a secretaria 

para receber mais informações. 

 

| PRE-REQUISITOS 

Mínimo de 17 anos à data da inscrição. 
Frequência de 11º ano de escolaridade como mínimo. 
Execeções por análise de currículo. 
 
 
 

| PROCESSO DE INSCRIÇÃO 

- Entrega de Currículo e da Ficha de  pré Inscrição (link fornecido) 
devidamente preenchida. 
- Pagamento do valor da Inscrição. 
- Apresentação do cartão de cidadão, fotografia “tipo passe” e 
comprovativo de morada. 
- Leitura e aceitação escrita do Regulamento e do Contrato. 

| CONDIÇÕES GERAIS  
As condições de funcionamento e organização da formação, deveres e direitos do aluno, entre outras regras e procedimentos, devem ser 
consultadas no Regulamento da World Academy. A leitura e aceitação dos termos do mesmo são obrigatórias antes do ato de inscrição. 

http://www.worldacademy.pt/wp-content/uploads/downloads/inscricao-workshop+intensivo.docx

