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Grau de ensino
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Bachelor of Arts

Duração
Duration

Semestral
Semestral

Horas de contacto
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(PL 84 horas)
(PL 84 hours)

ECTS (6 ECTS)

Nível
Level

II*

LABORATÓRIO DE ESCULTURA (PEDRA III)
SCULPTURE LABORATORY (STONE 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 

No Laboratório de Escultura — Pedra III, pretende-se que o aluno utilize os conhecimentos ad-
quiridos no manuseamento de máquinas adequadas ao processo construtivo.

A composição das massas constituintes da escultura em pedra será campo de exploração téc-
nica e formal tendo como objectivo um resultado coerente na construção em pedra, apresentando 
estabilidade. A densidade, o equilíbrio, a composição das massas são noções que acompanham a 
execução da escultura construída.

In Sculpture Lab — Stone III, the student should use the knowledge obtained in the handling of 
machines suitable for the constructive process.

The composition of the constituting masses of stone sculpture will form the ground for technical 
and formal exploration, aiming at a coherent result in stone construction, showing stability. Densities, 
balance, composition of masses are notions that accompany the execution of the built sculpture.

2 — Conteúdos Programáticos
Syllabus 

O Laboratório de Escultura — Pedra III proporciona a aprendizagem do processo de constru-
ção, introduzindo técnicas de justaposição de massas de pedra unidas por furação.

Utilizando máquinas de corte e furação pretende-se que o aluno execute uma escultura cons-
truída utilizando blocos ou placas.

Sculpture Lab — Stone II provides the learning of the construction process, introducing techni-
ques of juxtaposition of stone masses united by drilling.

Using cutting and drilling machines, it is intended that the student executes a sculpture built 
through the use of blocks or slabs.

3 — Metodologias de Ensino e Avaliação
Teaching and Evaluation Methodologies

Os alunos desenvolverão as suas capacidades individuais na utilização e manuseamento de di-
versas máquinas para construção da escultura.

A avaliação das competências adquiridas realiza-se de forma contínua, periódica e final.
 A avaliação é realizada dentro dos critérios do “Regulamento de Avaliação de Conhecimentos 

e Competências dos Estudantes” Capítulo II da FBAUL — Contínua 20% | Periódicas 60% | Final 
20% — e consta de apresentação oral e visualização dos trabalhos realizados.

Serão realizadas duas avaliações periódicas — em Outubro e Dezembro — em datas a designar 
em função do horário letivo.

Valoriza-se a assiduidade do aluno e a sua organização metódica para o trabalho executado no 
espaço do laboratório.
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Students will develop their individual capacities in the use and handling of various machines 
for the construction of sculpture.

The evaluation of acquired skills is carried out in a continuous, periodical and final manner.
The evaluation is based in the “Students Knowledge and Skills Evaluation Regulation” criteria. 

Chapter II — FBAUL
— Continuous 20% 
— Periodical 60% - October - December
— Final 20% 
An oral and practical presentation of the student´s works is also mandatory.
The students’ attendance is valued, as well as their methodical organization for the executed 

work in the lab space.
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