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as it is a subject with 
a reduced level of complexity 
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PROGRAMA CURRICULAR
COURSE UNIT CONTENT

1 — Objetivos de Aprendizagem
Intended learning outcomes 

Laboratório de Medalhística II visa reforçar as competências essenciais que conduzem ao saber 
fazer da medalha, proporcionando a sua aplicabilidade prática, tendo por objetivos:

A. Compreensão, reflexão e análise sobre os possíveis conceitos de medalha.
B. Aplicação prática dos conteúdos teóricos anteriormente explorados, desenvolvendo os co-

nhecimentos anteriormente adquiridos.
C. Resolução de problemas no âmbito dos exercícios propostos e fundamentação da pesquisa 

pessoal em regime de autonomia e interdisciplinaridade, reforçando competências que fa-
cultem a manipulação criativa do corpo tecnológico adquirido.

D. Maturação de competências transversais à área científica de Escultura, apoiada pelas dis-
tintas unidades curriculares de cariz tecnológico que compõem o ciclo de estudo, estimu-
lando o processo de diálogo, reforçando a aliança entre trabalho individual e coletivo, ine-
rente à tecnologia da medalhística.

Laboratory of Medal II aims to reinforce the essential skills that lead to the know-how of the 
medal, providing its practical applicability, having as objectives:

A. Understanding, reflection and analysis on possible medal concepts.
B. Practical application of the theoretical contents previously explored, developing the knowl-

edge previously acquired.
C. Problem solving in the framework of the proposed exercises and foundation of the personal 

research in a regime of autonomy and interdisciplinarity, reinforcing competences that al-
low the creative manipulation of the acquired technological body.

D. Maturation of transversal competences to the scientific area of Sculpture, supported by the 
different curricular units of technological nature that make up the study cycle, stimulating 
the process of dialogue, reinforcing the alliance between individual and collective work, 
inherent to the technology of medal art.

2 — Conteúdos Programáticos
Syllabus 

Laboratório de Medalhística II estrutura-se num modelo teórico-prático, apoiado em seminários 
teóricos e exercícios práticos nos quais se integram os seguintes conteúdos:

1. Ambiente (interior, exterior, natureza-morta): intencionalidade e representação na criação 
da medalha.

2. Composição da medalha: síntese e complementaridade entre imagem e texto.
3. Composição da medalha: conformidade na relação entre anverso e reverso.
4. Fundamentos do desenho e intencionalidade do relevo na criação de medalhas.
5. Relevo: alto, médio, baixo.
6. Perspetiva linear e relevo schiacciato.
7. O enquanto linguagem mediadora entre medalha e escultura
8. Condicionantes técnicas e de encomenda.

Laboratory of Medal II is structured in a theoretical-practical model, supported by theoretical 
seminars and practical exercises in which the following contents are integrated:
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1. Environment (interior, exterior, still life): intentionality and representation in the creation of 
the medal.

2. Composition of the medal: synthesis and complementarity between image and text.
3. Composition of the medal: conformity in the relationship between obverse and reverse.
4. Fundamentals of design and intentionality of relief in the creation of medals.
5. Relief: high, medium, low.
6. Linear perspective and schiacciato relief.
7. The relief as mediator language between medal and sculpture.
8. Technical and ordering requirements.

3 — Metodologias de Ensino e Avaliação
Teaching and Evaluation Methodologies

Laboratório de Medalhística II é uma unidade curricular de cariz teórico-prático, destinada a 
reforçar competências específicas na área científica do curso de Escultura, pelo que as duas au-
las semanais assentarão na exposição de conteúdos de caráter teórico, sendo a sua consequente 
aquisição potenciada pela aplicação prática, através da experimentação de instrumentos, técnicas 
e materiais inerentes aos processos tradicionais, modernos e contemporâneos da medalha.

O regime de aquisição de competências apoia-se em quatro exercícios de caráter obrigatório 
e a avaliação desenvolve-se em três fases — contínua, periódica e final —, correspondendo aos 
seguintes coeficientes de ponderação:

— Avaliação contínua – 10%
— Avaliação periódica 1 – 30%
— Avaliação periódica 2 – 50%
— Avaliação final – 10%

Critérios de avaliação:
Qualidade do desempenho e das respostas ao programa, nomeadamente: domínio de concei-

tos, instrumentos, técnicas e materiais; evolução das capacidades criativa e experimental; cum-
primento da calendarização; assiduidade; integração no processo escolar; limpeza e organização 
do espaço de trabalho, materiais, ferramentas e utensílios; autonomia, apresentação e defesa de 
processos e resultados.

Laboratory of Medal II is a curricular unit of theoretical and practical nature, intended to rein-
force skills in scientific area of Sculpture. The two weekly classes will be based on the display of 
theoretical content, and in its subsequent acquisition enhanced by practical application, by expe-
rimenting instruments, techniques and materials inherent to traditional, modern and contempo-
rary processes of the medal.

The competency acquisition system is based on four mandatory exercises and the evaluation 
is carried out in three phases — continuous, periodic and final —, corresponding to the following 
weighting coefficients:

— Continuous evaluation – 10%
— Periodic evaluation 1 – 30%
— Periodic evaluation 2 – 50%
— Final evaluation – 10%

Evaluation criteria:
Quality of the performance and answers to the course unit content, namely: domain of concepts, 

instruments, techniques and materials; evolution of creative and experimental capacities; compliance 
with schedule; assiduity; integration in the school process; cleaning and organization of the workspa-
ce, materials, machines and tools; autonomy, presentation and defense of processes and results.
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Bibliografia específica será cedida sempre que necessário.
Specific bibliography will be provided whenever necessary.

O horário de orientação tutorial deverá ser combinado, com antecedência de dois dias, através 
do correio eletrónico: as.ferreira@belasartes.ulisboa.pt

The tutoring hours must be combined, in advance of two days, by e-mail: 
as.ferreira@belasartes.ulisboa.pt
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