
FOTOGRAFIA

Módulo 1 - BÁSICO

Aprenda em 5 aulas o essencial 
para produzir fotos incríveis



Conheça a Teoria das Cores Fotografia

 Nosso maior diferencial: ampla experiência em ensinar 
– orientações e exercícios para entender na prática
como suas fotos podem ficar cada vez melhores e do 
jeito que vc quer

 Temos aulas em turma ou particulares, vc escolhe

 Excelente material didático exclusivo

 Atendimento personalizado em turmas pequenas

 Todas as aulas têm exercícios práticos e vc pode assistir 
novamente às aulas em outras turmas ou repor aulas 
que perder sem custo adicional



FOTOGRAFIA - Módulo 1 - BÁSICO

Equipamento necessário: qualquer câmera que 
tenha regulagem manual:

• celular/smartphone com aplicativo de 
regulagens manuais

• câmera compacta/amadora que tenha modo 
manual

• câmera digital reflex (DSLR) ou mirrorless



Acerte a luz na sua foto: nem muito clara
nem escura demais 



Aprenda a fazer fotos com movimento congelado 
ou borrado



Aprenda a deixar o fundo nítido ou desfocado



Acerte na cor, aprenda a ajustar



Saiba como 
deixar suas 
fotos mais 
bonitas, com 
cores mais 
vibrantes



Inclusive o por do sol!



Aprenda a deixar suas fotos no tamanho ideal 
para imprimir ou postar nas redes sociais



Dicas de composição: vc nunca mais vai olhar 
para uma cena do mesmo jeito



Descubra que zoom vai muito além de aproximar 
a imagem



Saída fotográfica: aprender na prática é divertido!



Localização - temos parceria com o Centro 
Cultural Würth: fácil acesso, ótima infraestrutura, 
segurança (portaria 24h), estacionamento gratuito



Instrutora – Lívia Krassuski
• Com ampla experiência em fotografia 
publicitária e estúdio, é especialista em 
fotografia corporativa e de arquitetura

• Dirige desde 2014 a Teoria das Cores 
Fotografia: serviços fotográficos, cursos, 
treinamento e consultoria

• Lecionou na Universidade Anhembi Morumbi 
(graduação e pós-graduação), UNIFIEO, UNIP e 
ABRA escola de artes

• É mestre em Artes Visuais pelo Instituto de 
Artes da UNESP, pós-graduada em História da 
Arte pela Universidade São Judas Tadeu e 
arquiteta por formação pela FAU-USP.

CONHEÇA SEU TRABALHO: 
www.teoriadascores.art.br

https://www.instagram.com/teoria_das_cores_
fotografia

http://www.teoriadascores.art.br/
https://www.instagram.com/teoria_das_cores_fotografia


Venha aprender com a 
gente! Inscreva-se agora:
http://goo.gl/forms/YltMw0699P

http://goo.gl/forms/YltMw0699P


 Venha fazer parte do nosso fotoclube!

 Nossos alunos e ex-alunos têm assessoria 
permanente para tirar dúvidas, inclusive 
compra de equipamento.

 Temos também treinamento PRO, tratamento 
de imagens, flash e muito mais... Confira no site:

 www.teoriadascores.art.br/cursos

 11 99484-7147 (WhatsApp)

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

