
 
 
 
 
  

AAccaaddêêmmiiccoo  ee  CCoonntteemmppoorrâânneeoo  

O curso de óleo sobre tela visa 

ensinar o aluno: mistura de cores, 

noções de perspectiva, criações 

artísticas e composição. 
 

Professor: Anderson Kleber Moreira 

Facebook : Galeria AKM Studio e arts 

Contato Solange celular 9.9768.2468 

 

Terça/tarde___  14:00 às 16:00       

Terça/ noite__ _19:00 às 21:00       

Quarta/tarde __ 14:30 às 16:30 

Sáb/ Manha____09:00 as 11:00         

      

 Mensalidade...R$ 135,00 
 Matricula.........R$  65,00 
Pagas no ato da matricula. 
 Reajuste em Março de 2020 
 

Vencimento: dia 07 do mês 

Aulas : 01 por semana 
 
Para alunos que preferem 
 obras modernas ou abstratas  
e telas grandes podem adquirir: 
*Massa acrílica 
Tinta dimensional : 
*Ouro metálica 
*Preto brilhante,*Branco brilhante 
Cores opcionais : 
bronze ,prata, marrom 
*Trinchas (pincel para parede de cerdas 
claras) de 1,2, e 3/4 polegadas 
Opcionais 
Pincel de leque 
para alunos que preferem paisagem 

Pincel língua de gato 
Para alunos que preferem flores. 

 

www.lapisecia.com.br 

☏ fone 3891.6175 
 

 
 

 

 

 

*Indispensável para a primeira aula 
 

Siga a indicação da marca para melhores resultados 

 

 

Tinta óleo 

 

*Branco titânico (corfix ou gato preto) 

*Amarelo Limão 

*Amarelo Indiano 
*Amarelo Nápoles (342 acrilex) 

*Vermelho chinês ou francês 

*Azul cobalto claro (gato preto ou corfix) 

*Azul Cerúleo (gato preto) 

*Gris de Payne (corfix) 

*Alaranjado de cadmio (acrilex) 

*Vermelho oxido transparente 
(301 acrilex ou corfix) 

*Verde vessiê (gato preto) 

*Verde inglês claro (77 corfix ou acrilex) 

*Violeta permanente escuro 
(acrilex ou corfix) 

*Amarelo ocre ouro (gato preto) 

Magenta (acrilex ou corfix) 

Verde Oliva (334 acrilex) 

Sombra natural (84 corfix ou acrilex) 

Azul da Prussia 

Preto 

Sépia 

Carmin 

Pincéis 
 

Série 141 (Tigre): pelo de marta tropical 
nº14*, 08, 04, 16 e 18*  

 
Série 815 ou compatível 

nº 18* e 22* 

 

Série 308: nº0* 

 

*01 tela de 50x60 no mínimo  
quanto menor a tela mais difícil o acabamento 

*01 trapo para limpar pincel 

*01  prato de isopor  

*01 óleo de linhaça 

*01 Secante de cobalto 

*01 Diluente Eco (acrilex) sem cheiro 

 

 

 

 

Papelarias que vendem tinta óleo: 
 

Magazine Raciely............fone 3861 4635 

Atrás do corpo de bombeiro 

Trekos Av Trabalhadores....fone 3818 0382  

Leide Artesanato/ Lote....... fone 3818 2311 

Magazine Lipel../São Carlos.............fone  3818.3399 

Magazine Lipel../Av. Padre  Jaime......fone  35695714 

 


