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ÁREA DE PINTURA 
PLANO DE ENSINO EXTRAORDINÁRIO, Ano Lectivo 2019-2020 

 
INICIAÇÃO À PINTURA  
(Adenda ao Programa) 

 
 
Considerações e Iniciativas 

A Unidade Curricular de Iniciação à Pintura foi reformulada para responder às exigências 
colocadas pelo ensino sem contacto presencial nos espaços da FBAUL. Passado um curto 
período de adaptação implementou-se o referido modelo, nos seguintes moldes e em contí-
nua adaptação. 

a) As duas turmas, A e B, foram agrupadas, sendo geridos os contactos pelos três 
professores que lecionam a disciplina. Foi pedido aos alunos um relatório que 
tinha como propósito conhecer o avanço do respectivo trabalho, e sobretudo, 
levantar possíveis dificuldades de procedimento, aquisição de materiais ou ou-
tras. Foram dadas respostas a cada caso particular, tendo em conta que para al-
guns alunos estas circunstâncias tornam a realização dos exercícios propostos 
muito problemáticas. 

b) Foi feito um e-mail comum ao qual os três docentes têm acesso e onde se fazem 
os contactos com os alunos. Na Drive desse e-mail criou-se um sistema de pas-
tas partilhadas com os alunos. O e-mail é também um lugar privilegiado de co-
municação entre professores e alunos (no envio de imagens de trabalhos, pro-
postas, estudos ou questões). 

Com referência ao programa em vigor à data de início da emergência sanitária, foram im-
plementadas as alterações. 

Metodologias de Ensino  

Ensino não-presencial ministrado através de aulas teórico-práticas, mantendo momentos de 
exposição oral, enquadrando e transmitindo os conteúdos referidos, assim como remetendo 
para práticas pessoais históricas ou actuais. Recurso aos meios pedagógicos auxiliares ade-
quados de natureza audiovisual, referencial ou disponibilização de textos de apoio e de 
exemplificação técnica, valorizando sempre uma dimensão proactiva adaptada e partici-
pante por parte dos alunos. 

As sessões de acompanhamento, as aulas e tutorias via zoom, serão mantidas até 15 de 
junho, procurando compensar as semanas de adaptação inicial. 

a) As sessões teóricas e de acompanhamento, seguem integralmente o horário das 
aulas, através da plataforma colibri/ zoom, que permite, mesmo nestas circuns-
tâncias, um sentido de “turma”. 

b) Aos exercícios pedidos originalmente foi subtraída uma unidade, passando a ter 
as seguintes referências: 0) Diário-gráfico/ aguarelas; 1) Geometria Lúdica; 2) 
Geometria Quotidiana; 3 e 4) Um lugar e as Coisas, paletas cromáticas e harmo-
nias; 5) Modelação do Visível; 6) Consciência crítica ou mecânica. 
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c) Os materiais utilizados pelos alunos, suportes e meios pictóricos, podem ser 
adaptados, com a consulta dos docentes, (caso a caso) a materiais mais acessí-
veis aos alunos, quer por questões financeiras, quer por questões de limitações 
de espaço (uma vez que a pintura é exigente de condições mínimas de atelier). 

Procedimentos de Avaliação 

A avaliação em Iniciação à Pintura é objecto de alteração, passando a ter as formas de: 

a) Avaliação Contínua, decorrente do empenho participação e prestação material 
continuada, em todo o período, com uma ponderação final de 30%. 

b) Avaliação Periódica, agendada para um momento único, a 6 de Maio, com uma 
ponderação final de 30%. 

c) Avaliação Final, a decorrer no horário publicado pelos serviços académicos, 
ainda em moldes indeterminados, com uma ponderação final de 40%. 

A avaliação periódica decorrerá com o pedido de acesso a uma pasta partilhada ou envio de 
portefólio com imagens dos trabalhos 0, 1 e 2 e os estudos para os trabalhos 3 e 4. Serão 
feitas, nos contactos por e-mail ou sessões de videoconferência, colibri/ zoom, observações 
qualitativas relativamente aos trabalhos enviados para avaliação. 

Idealmente a avaliação final realizar-se-á em modo presencial, com a presentação de todos 
os exercícios trabalhos realizados. 

FBA-ULisboa, 15 de Abril de 2020 
 

O grupo docente: 

Pedro Fortuna, Prof. Auxiliar, Responsável pela UC, 

Ana Mata Fernandes, Prof. Auxiliar Convidada, 

João Pais, Prof. Auxiliar 

 

 
 
 
 
 


