
Fotografia de
GESTANTE
Workshop prático em ESTÚDIO



• O QUE É: Curso prático de um dia onde você fotografa uma 
gestante e aprende com três profissionais experientes os 
segredos para encantar sua cliente, do atendimento à 
entrega das fotos.

• Inclui apostila, coffee break e certificado

• Todas as imagens que você produzir no curso poderão ser 
usadas em seu portfólio. 

• QUANDO: MARÇO - Domingo, 01/03, das 8h30 às 18h (8h de 
duração)

• ONDE: O estúdio fica localizado no Vintage Office: Estrada 
do Capuava, 4421, Granja Viana (Rod. Raposo Tavares, km26 
– Cotia – SP)

WORKSHOP



CONTEÚDO DETALHADO

Primeira parte – atendimento e planejamento (9h-10h)

• Pré-ensaio - relacionamento com a cliente

• Como planejar o ensaio (diferença entre sessão com 
gestante sozinha ou com marido / outros filhos)

• Entendendo o estilo da sua grávida

• Estúdio x casa da cliente

• Produção, roupas e acessórios: identidade do ensaio

• Paleta de cores 

• Maquiagem e cabelo

• Direção de pessoas

Coffee break – 10h30-11h



CONTEÚDO DETALHADO

Segunda parte – técnica fotográfica e iluminação (11h-13h)

• Qual a melhor iluminação? Luz natural / luz contínua / flash

• Compreendendo o flash em estúdio e o rádio flash

• Como montar, posicionar e medir a luz corretamente

• Equilíbrio de branco: acerte na cor de suas fotos

• Objetivas (lentes) – qual a mais indicada para você

• Focalização e ajustes da câmera

Almoço (não incluído) – 13h-14h



CONTEÚDO DETALHADO

Terceira parte – Fotografia em estúdio na prática (14h-16h50)

• Os participantes irão fotografar uma gestante produzida 
com orientação das profissionais

• Diferentes esquemas de iluminação com modificadores da 
luz em fundo cinza, branco e preto

• Direção e posicionamento da gestante

• Enquadramento e ângulos favoráveis

• Guia de poses

Intervalo – 16h50-17h



CONTEÚDO DETALHADO

Quarta parte – tratamento das 
imagens (17h-18h)

• Demonstração de tratamento de 
imagem no Adobe Photoshop

• Suavizar pele, tratar estrias, 
olheiras, preencher fundo, 
redução de medidas, entre outros. 

• Como salvar as fotos no tamanho 
certo para imprimir ou postar nas 
redes sociais.



CLAU SILVA

Formada em Sistemas de 
Informação e Processos 
Fotográficos, desde 2016 
lidera o estúdio A Fada da 
Foto, especializado em 
gestantes e recém-
nascidos. 

Conheça seu trabalho: 
https://www.instagram.co
m/afadadafoto/

LÍVIA KRASSUSKI

Ingressou na Fotografia 
profissional em estúdio em 1996 
e ensina essa arte desde 2006.
Dirige desde 2014 a Teoria das 
Cores Fotografia. Mestre em 
Artes Visuais pela UNESP, 
lecionou na Universidade 
Anhembi Morumbi (graduação 
e pós), UNIFIEO, UNIP e ABRA.

Conheça seu trabalho: 
https://www.instagram.com/teo

ria_das_cores_fotografia/

RENATA JÓIA

Formada em Processos 
Fotográficos e pós-
graduada em Marketing, 
comanda o estúdio RJóia
desde 2016, especializado 
em recém-nascidos e 
fotografia de família.

Conheça seu trabalho: 
https://www.instagram.co
m/r.joiafotografia/

https://www.instagram.com/afadadafoto/
https://www.instagram.com/teoria_das_cores_fotografia/
https://www.instagram.com/r.joiafotografia/


INVESTIMENTO

3x 206,00 sem juros =620,00

DESCONTO ESPECIAL para 
inscrições até 10/02/2020

De 620,00 por R$557,00 à vista



Venha aprender com 
a gente!

Inscreva-se agora:
https://forms.gle/KuLtvEtn

ptXsEbo79

INSCRIÇÃO

https://forms.gle/KuLtvEtnptXsEbo79


Estamos à disposição para tirar suas dúvidas:

11 960774066 (WhatsApp) Renata

11 96612-3439 (WhatsApp) Claudia

11 99484-7147 (WhatsApp) Lívia

www.teoriadascores.art.br/cursos

http://www.teoriadascores.art.br/cursos

