Curso preparatório para vestibulares tem
foco na linguagem visual
Para atender aos candidatos que prestarão vestibular para as carreiras de Artes, Design e
Arquitetura, além de outras onde o desenho também é solicitado, o Singular Anglo está com
inscrições abertas para o curso Estúdio Criativo. O início das aulas está previsto para abril, mas
neste sábado (23 de março) às 14h30, haverá palestra de apresentação na unidade Santo André
do Colégio (rua Álvares de Azevedo, 222 – Centro – Santo André).
Segundo os professores Eduardo Ganança e Giovanni Bagnoli, o domínio da linguagem visual é
importante para o bom desempenho dos estudantes que ingressam nessas áreas, tanto nos
vestibulares como também no decorrer dos primeiros anos da graduação. “O curso também
oferece auxílio a candidatos nas áreas onde o desenho é um instrumento importante, como
Exatas, Biológicas e Comunicação”, explicam.
O Estúdio Criativo dispõe de uma carga horária de três horas semanais, aos sábados,
intercalando aulas dos dois professores, com a presença eventual de convidados que abordarão
assuntos que requerem atenção especial. Todas as abordagens serão ajustadas quanto a sua
complexidade e profundidade, de forma a tornar as aulas acessíveis a quaisquer alunos do
Ensino Médio ou Pré-vestibular.
A estrutura envolve três módulos interdependentes, cada qual abordando elementos de
linguagem visual e prática criativa com maior incidência em uma diferente área do
conhecimento. Os dois primeiros oferecem ferramental básico para a produção de peças de
comunicação visual e documentação técnica, enquanto o terceiro módulo intercala apresentação
de repertório em História da Arte e da Arquitetura com exercícios práticos de produção criativa
na forma de oficinas (workshops).
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