INTRODUÇÃO AO PAISAGISMO
Duração: 36 horas
O curso capacita o interessado a desenvolver projetos paisagísticos em várias áreas.
Além da criatividade, também será estimulada a consciência ambiental. O aluno será
capaz de desenvolver um projeto paisagístico, podendo assim iniciar sua carreira.
Conteúdo Programático:















Estilos de jardins.
Apresentação dos diferentes estilos de jardins definidos por características
próprias de vegetação e desenho.
Planejamento para um jardim.
Fatores essenciais a serem considerados em todo o planejamento.
Composição com espécies e traçados de trajetos.
Modalidades de composição entre espécies vegetais por cor, formato e
disposição. Interação com a paisagem e com os acessos planejados.
Utilização do elemento água no projeto paisagístico (lagos, cascatas e
espelhos d’água). Opções de mobiliário e materiais para revestimento
externo.
Orçamento para implantação do projeto.
Planejamento. Dinâmicas da profissão. Negociação com o cliente e
fornecedores de materiais. (Exercício em aula).
Implantação paisagística. Metodologia. Fases da obra.
Desenho Paisagístico à mão livre. Método didático de desenho de árvores,
arbustos, materiais de revestimento etc., para elaboração da representação
gráfica.
Desenho Paisagístico à mão livre - Valorização gráfica para apresentação do
projeto.
Iluminação natural e artificial para jardins (exercício em aula).
Conceitos fundamentais de iluminação artificial, tipos de lâmpadas e
equipamentos para criação de efeito em cenários paisagísticos.
Condições naturais de iluminação em que as espécies vegetais devam estar
submetidas para melhor desenvolvimento.
Projeto I - Apresentação do Briefing. Jardim residencial completo.
Projeto I - Desenvolvimento do projeto. Revisão de todos os temas abordados
em aula. Memorial descritivo das espécies vegetais. Orçamento para
implantação.
Projeto I- discussão dos projetos. Análise das propostas.

Idade Mínima: 16 anos
Mais informações com nossa central de atendimento.
Venha nos visitar, conhecer nossas instalações, os recursos disponíveis e a programação das
nossas galerias de exposições em ambas as unidades, sempre com uma mostra especial.
Será um prazer te receber.
Um abraço,

1

