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Level

II*

LABORATÓRIO DE ESCULTURA (CERÂMICA III)
SCULPTURE LABORATORY (CERAMICS III)

*Esta unidade curricular 
é de NÍVEL II. Deverá ser 
frequentada preferencialmente 
a meio do percurso académico 
por se tratar de uma disciplina 
com grau de complexidade 
e exigência médios.

*This is a LEVEL II unit. It 
should preferably be attended 
in the half way through one’s 
academic course as it is 
a subject with a mid-range 
degree of complexity 
and requirement.
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PROGRAMA CURRICULAR
COURSE UNIT CONTENT

1 — Objetivos de Aprendizagem
Intended learning outcomes 

a)  Aprofundamento da tecnologia da Cerâmica, sustentado no desenvolvimento do projecto 
artístico individual e, sempre que possível, enquadrado na disciplina de Escultura;

b)  Introdução à faiança e à porcelana;
d)  Conformar por meio de moldes e aplicar os múltiplos e a seriação à criação escultórica e 

à instalação, desenvolvendo o desenho e a cor através da aprendizagem de diversos trata-
mentos de superfície.

c)  Promover a experimentação das possibilidades expressivas da matéria e o desenvolvimento 
de linguagens próprias;

d)  Desenvolvimento de uma atitude experimental e um pensamento critico como parte do 
processo criativo;

e)  Adquirir conhecimentos artísticos, científicos e tecnológicos na área de cerâmica, e de-
senvolver a capacidade de investigação destes domínios e a integração dos mesmos no 
processo criativo individual;

a)  Deepening of the Ceramics’ technology, sustained by the development of an individual ar-
tistic project and, whenever possible, framed within the curricular unit of Sculpture;

b)  Introduction to faience and porcelain;
d)  To conform through molds and apply multiples and seriation to sculptural creation and in-

stallation, developing drawing and color by means of learning several surface treatments.
c)  To promote experimentation of the expressive possibilities of matter and the development 

of individual languages;
d)  Development of an experimental attitude and critical thinking as part of the creative pro-

cess;
e)  To acquire artistic, scientific and technological knowledge in the field of ceramics, and de-

velop research skills in these areas and their integration in the individual creative process.

2 — Conteúdos Programáticos
Syllabus 

a) A faiança e a porcelana no contexto artístico nacional e internacional; a cerâmica do Borda-
lo Pinheiro e a Vista alegre, considerando o contexto artístico internacional;

b) preparação de barbotina de faiança e de porcelana enchimento de moldes; pastas coradas, 
mergulho de elementos orgânicos;

c) moldes de gesso para seriação;
d) positivos do molde por via líquida e por via plástica;
e) tratamentos de superfície :corda-seca; reservas; estampagem; estampilha; realização de 

lápis cerâmicos, transferência de imagem;
f) criação de uma escultura por composição de diversos positivos.
g) realização de vidrados e aplicação sobre o corpo cerâmico: caracterização das matérias 

constituintes, preparação, aplicação por mergulho e por pulverização;
h) enforna e cozedura: fornos eléctricos, ciclos de cozedura, atmosfera oxidante;
i) instalação do trabalho no espaço;
j) os alunos poderão desenvolver um trabalho individual usando outras técnicas de modela-

ção que não sejam o enchimento de moldes.
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a)  Faience and porcelain in the national and international artistic context; the ceramics by Bor-
dalo Pinheiro and Vista Alegre, their contemporary situation amongst other examples within 
the international artistic context;

b)  preparation of wormseed for faience and porcelain mold filling; colored pastes, dipping 
organic elements;

c)  plaster casts for seriation and industrial processes;
d)  mold positivations through plastic and liquid means;
e)  surface treatments in glazed tiles (“azulejos”) or slabs produced by the students: dry-string; 

reserves; printing; stamping; execution of ceramic pencils, image transfer;
f)  creation of a sculpture by composing several positives.
g)  execution of glazes and application on the ceramic body
h)  Putting pieces into the oven and cooking:
i)  Installation of the work in space
j)  In addition to the defined exercises, students may develop an individual work by using other 

modeling techniques.

3 — Metodologias de Ensino e Avaliação
Teaching and Evaluation Methodologies

O ensino é de âmbito teórico e experimental e será realizado no espaço da faculdade e no 
exterior, em visitas de estudo e num workshop numa unidade artesanal de fabrico de materiais 
cerâmicos.

As aulas poderão ser complementadas por especialistas convidados para o efeito (geólogos, 
arqueólogos, artistas, entre outros).

As avaliações são três 1: 1º Avaliação Periódica (4ªou 5ºsemana), relativa à experimentação e à 
investigação, ponderação 30% ; 2ª Avaliação Periódica (13ªe14ª semana), desenvolvimento e tra-
balho final, ponderação 50% (quantitativa); Avaliação Final, apresentação do Relatório: processo e 
fundamentação e trabalho final 20% (quantitativa).

Na apreciação das respostas aos exercícios deste programa serão considerados: a qualidade e 
originalidade da investigação plástica; a aquisição e aplicação dos conhecimentos tecnológicos; e 
a capacidade de registo e análise dos resultados. O nível de integração e a frequência são factores 
de ponderação no processo.

The teaching has a theoretical and experimental scope and is carried out within the faculty 
space and outside, in study visits and in a workshop at a handmade unit of ceramic manufacture.

The classes may be complemented by experts invited for that purpose (geologists, archaeolo-
gists, artists, among others).

There are three types of evaluation: continuous, periodic (qualitative) and final (qualitative and 
quantitative). The evaluation consists of an exposition by the students, before the class, of the state 
of their work, accompanied by a written/graphic report (to be delivered to the professors) that 
summarizes their work’s course in the technological/conceptual levels.

The assessment of the answers to the program’s exercises, the following aspects will be consid-
ered: the quality and originality of the plastic research; the acquisition and application of techno-
logical knowledge; and the record and result analysis’ skills.

1  Regulamento de Avaliação de Conhecimentos e Competências dos Estudantes
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Revisto e aprovado pelo Conselho de Área 
em setembro de 2018.
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