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LABORATÓRIO DE ESCULTURA (METAIS I)
SCULPTURE LABORATORY (METALS I)

*Esta unidade curricular é de 
NÍVEL I. Deverá ser frequentada 
preferencialmente no início 
do percurso académico por se 
tratar de uma disciplina com 
grau de complexidade 
e exigência introdutórios.

*This is a LEVEL I unit. 
It should preferably be 
attended at the beginning 
of one’s academic course as 
it is a subject with a reduced 
level of complexity and 
requirement.
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PROGRAMA CURRICULAR
COURSE UNIT CONTENT

1 — Objetivos de Aprendizagem
Intended learning outcomes 

Fornecer uma formação teórico-prática ordenada e sistematizada, proporcionando um conjun-
to de instrumentos operacionais e competências que possibilitem introduzir as metodologias do 
trabalho escultórico em metais;

Dotar os alunos dos conhecimentos necessários à execução de trabalhos de expressão plástica 
tridimensional, numa estreita relação entre o pensar e o fazer, bem como à aquisição de competên-
cias e compreensão de fundamentos no manuseamento de ferramentas manuais e potencialidades 
plásticas da matéria;

Introduzir as questões ligadas à utilização de ferramentas manuais e da plástica específica da 
escultura em metal.

Provide an ordered and systematized theoretical-practical training, supplying a set of opera-
tional instruments and skills that allow the introduction of metals’ sculptural work methodologies;

Provide students with the necessary knowledge for the execution three-dimensional, plastic ex-
pression works, in a close relationship between thinking and doing, as well as the acquisition of skills 
and understanding of fundamentals in the handling of tools and plastic potentialities of matter;

Introduce issues related to the use of hand tools and to the specific plastic of metal sculpture.

2 — Conteúdos Programáticos
Syllabus 

A linha como desenho no espaço. Desenvolvimento das capacidades inventivas a partir dos 
pressupostos definidos.

Valor estrutural e valor plástico. Desenho e Escultura. Aprendizagem de competências técnicas 
para a materialização de ideias em formas tridimensionais.

Nos Laboratórios de Metais I fomenta-se a investigação no domínio da linguagem plástica tri-
dimensional e compreensão sensível do condicionamento material, valorizando o desenvolvimento 
do estudo acima do domínio puramente técnico.

Propicia-se o desenvolvimento de atitudes de inventiva formal e técnica, alicerçadas em me-
canismos de indeterminação e acaso, acautelando as consequências deformantes de propostas 
dogmáticas. Incentivar a investigação teórico-prática no entendimento da linguagem específica 
dos materiais e das suas propriedades e potencialidades plásticas.

The line as drawing in space. Development of inventive capabilities from the defined assump-
tions. Structural value and plastic value. Drawing and sculpture. Learning technical skills for the 
materialization of ideas into three-dimensional shapes.

Metals Lab I promotes research in the field of three-dimensional plastic language and a sen-
sitive understanding of material conditioning, enhancing the development of study beyond the 
purely technical mastery.

The development of formal and technical inventiveness attitudes is promoted, on the basis of 
mechanisms of indeterminacy and chance, warning against the deforming consequences of dog-
matic proposals. Encourage theoretical and practical research in understanding the specific lan-
guage of materials and their plastic properties and potentialities.
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3 — Metodologias de Ensino e Avaliação
Teaching and Evaluation Methodologies

O desenvolvimento do programa será faseado, tendo por base a realização de trabalho(s) teó-
rico-práticos de modo a atingirem-se os objetivos gerais e os conteúdos atrás sintetizados. Os 
trabalhos dos alunos serão essencialmente de carácter individual, sendo o seu acompanhamento 
individualizado.

A Metodologia de Avaliação desta Unidade Curricular consiste na aplicabilidade do seguinte 
processo:

Avaliação Contínua incide sobre:
— Assiduidade do aluno às sessões lecionadas em Laboratório (sala de aula);
— Participação do aluno nas propostas de trabalho, dando particular atenção ao desenvolvi-

mento e à execução dos exercícios realizados em contexto de sala de aula.

A Avaliação Contínua tem uma ponderação de 20% na obtenção da Classificação Final obtida 
na Unidade Curricular.

Avaliação Periódica consiste em:
— Apresentação e discussão dos exercícios propostos em contexto de sala de aula, em mea-

dos do semestre letivo — Avaliação Periódica 1 [AP1] e entrega do respetivo Relatório/
Portefólio (50%);

— Apresentação e discussão dos exercícios propostos em contexto de sala de aula, no final do 
semestre letivo — Avaliação Periódica 2 [AP2] e entrega do Relatório/Portefólio Final com 
todos os exercícios realizados no semestre letivo (50%);

— As datas específicas dos elementos de avaliação serão apresentadas aos alunos no início do 
semestre letivo.

A Avaliação Periódica tem uma ponderação de 90% na obtenção da Classificação Final obtida 
na Unidade Curricular.

Classificação Final (CF):
Avaliação Contínua (20%) + Avaliação Periódica (90%) + Avaliação Final (10%) = CF

Avaliação Final:
A Avaliação Final consiste na apresentação e discussão de todos os exercícios realizados du-

rante o semestre letivo, atendendo às alterações indicadas pelo docente aquando das Avaliações 
Periódicas. 

Paralelamente a este processo, o aluno deverá entregar um novo Relatório/Portefólio Final 
contendo as informações referentes às alterações efetuadas nos exercícios.

A Avaliação Final tem uma ponderação de 10%.
A Avaliação Final é obrigatória para os alunos que obtenham na média da CF uma classificação 

entre 7,5 e 9,4 valores.
Estão dispensados da Avaliação Final os alunos que obtenham na média da CF uma classifica-

ção igual, ou superior a 9,5 valores.

Os alunos cuja média obtida na CF seja igual, ou inferior, a 7,4 valores são considerados 
Reprovados (RE).
— Atendimento pedagógico por marcação através do email institucional 

The evaluation of acquired skills is carried out in a continuous and periodical. The evaluation will 
be mainly continuous, appraising the student’s attendance and the development and implementa-
tion of projects within the Lab’s space.
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Revisto e aprovado pelo Conselho de Área 
em setembro de 2018.
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