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LABORATÓRIO DE ESCULTURA (PEDRA V)
SCULPTURE LABORATORY (STONE V)

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

*This is a LEVEL III unit. 
It should preferably be 
attended at the end of one’s 
academic course as it is 
a subject with a high 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 V pretende-se que o aluno trabalhe em projecto, com 
experimentações várias, e utilizando os processos técnicos escolhidos, execute uma maqueta em 
pedra de uma escultura a colocar num espaço específico.

Apesar da disciplina ser de carácter experimental e prático torna-se fundamental uma aborda-
gem no plano teórico, dadas as singulares características da matéria pedra, que possibilitará aos 
alunos um melhor entendimento tecnológico para a sua exploração.

In Sculpture Lab — Stone V, it is intended that the student works in project, with several ex-
periments, and using chosen technical processes, executes a stone maquette of a sculpture to be 
placed in a specific space.

Despite the curricular unit’s experimental and practical character, a theoretical approach be-
comes essential, given the singular characteristics of the stone matter, which will allow students a 
better technological understanding for its exploration.

2 — Conteúdos Programáticos
Syllabus 

O Laboratório de Pedra — Pedra V proporciona um exercício de projecto de trabalho com es-
cala. Depois da escolha de um local para integração de uma escultura em pedra, o aluno deverá 
executar à escala o trabalho projectado e apresentar a respectiva memória descritiva.

Sculpture Lab — Stone V provides a project exercise for working with scale. After choosing a 
location for the integration of a stone sculpture, the student must execute the designed work to the 
scale and submit the respective descriptive document.

3 — Metodologias de Ensino e Avaliação
Teaching and Evaluation Methodologies

Os alunos desenvolverão um projecto que simula a sua acção no domínio do trabalho da 
escultura pública que depende de muitos outros factores além da resolução plástica do objecto 
escultórico. Tratando-se de futuros operadores no campo plástico, deste modo preparar-se-ão 
para um projecto individual e em ligação com a comunidade actuando num espaço público.

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 — Outubro e Dezembro — em datas a designar em 
função do horário letivo.

Valoriza-se a assiduidade, a capacidade de pesquisa e de gerir o trabalho escalonado no tempo 
e no laboratório.
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Students will develop a project that simulates their action in the domain of public sculpture that 
depends on many other factors besides the plastic resolution of the sculptural object. As future 
operators in the plastic field, they will prepare themselves for an individual project and in connection 
with the community, acting in a public space.

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 execution of 

the work in the lab space.
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