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Área científica
Scientific domain

Pintura
Painting

Anos letivos
Academic years

2018–2021

Grau de ensino
Degree

Licenciatura
Bachelor of Arts

Duração
Duration

Semestral
Semestral

Horas de contacto
Student workload

(TP 84 + OT 28 horas)
(TP 84 + OT 28 hours)

ECTS (6 ECTS)

Nível
Level

I*

CERÂMICA I — INICIAÇÃO
CERAMICS I — INITIATION

*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 

Apresentação de noções e princípios fundamentais da cerâmica, ministrando os conhecimentos 
e competências, nos domínios científico, tecnológico e artístico num sentido amplo. Desenvolvi-
mento de uma relação de proximidade e confronto do(a) aluno(a) com os materiais cerâmicos, a 
sua manipulação e domínio mecânico, na interligação entre as condições oficinais e os desafios 
discursivos exploratórios. Perspectiva integrada do currículo e conhecimentos do aluno como fac-
tor de enriquecimento das propostas de trabalho. Terminologia, ferramentas e meios operativos 
essenciais, Contacto com os materiais cerâmicos e enquadramento de higiene e segurança. Es-
tímulo e desenvolvimento das capacidades criativas, espírito científico, análise crítica e de pen-
samento reflexivo autónomo, na área da pintura cerâmica, a par de um permanente desejo de 
aperfeiçoamento cultural e profissional, integrando os saberes adquiridos.

Presentation of basic concepts and principles of ceramics, providing knowledge and skills in the 
scientific, technological and artistic fields in a broad sense. Development of a relation of closeness 
and confrontation of the student with the ceramic materials, their manipulation and mechanical 
dominance in the interconnection between the workshop conditions and the exploratory discur-
sive challenges. Integrated perspective of the curriculum and student knowledge as a factor to 
enrich the work proposals. Terminology, tools and essential operational means. Hygiene and sa-
fety in the ceramic materials framework. Encouragement and development of creative capacities, 
scientific spirit, critical analysis and autonomous reflexive thinking, in the area of ceramic painting, 
together with a permanent desire for cultural and professional improvement, integrating the ac-
quired knowledge.

2 — Conteúdos Programáticos
Syllabus 

Sensibilização para o enquadramento tecnológico, a sua definição e terminologia. Bases históri-
cas, sociais e culturais da cerâmica. Tipologia das pastas cerâmicas e seus componentes. Estudo das 
características dos materiais cerâmicos argilosos e não-argilosos. Manipulação, higiene e segurança. 

Processos de conformação mecânicos e manuais, instrumentos, estado morfológico das pastas 
e propósito produtivo.

Exercícios de conformação bidimensional e tridimensional.
Secagem dos materiais cerâmicos e compromissos construtivos. Enforna e cozedura, ciclo tér-

mico e reações dos materiais. Pirometria e controlo da cozedura. Tipologia dos fornos cerâmicos.
Composição e classificação dos revestimentos cerâmicos, com experimentação soluções re-

ferenciais no desenvolvimento de exercícios individuais. A cor na cerâmica e classificação dos 
pigmentos mais comuns.

Contextos criativos e realizações expressivas concretas. Linguagem individual em desenvolvi-
mento e parâmetros técnicos expectáveis.

Awareness of the technological environment, its definition and terminology. Historical, social 
and cultural foundations of ceramics. Types of ceramic bodies and their components. Characteris-
tics of clayey and non-clayey ceramic materials. Handling, hygiene and safety. 
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Mechanical and manual conformation processes, instruments, morphological state of ceramic 
bodies related with productive purpose. Exercises of two-dimensional and three-dimensional con-
formation.

Drying of ceramic materials and constructive commitments. Typology of ceramic kilns. Kiln sto-
cking and firing, thermal cycle and reactions of the materials. Pyrometry and firing control.

Composition and classification of ceramic coatings, with experimentation of standart solutions 
in the development of individual exercises. Color in the ceramics and classification of the most 
common pigments.

Creative contexts and concrete expressive accomplishments. Individual language in develop-
ment and expected technical parameters.

3 — Metodologias de Ensino e Avaliação
Teaching and Evaluation Methodologies

Disciplina teórico-prática, presencial, ministrada em 2 aulas semanais de 3 horas. Apresentação 
das operações fundamentais da cerâmica por meios reais ou audiovisuais. Ensaios práticos explo-
ratórios dos materiais e processos tecnológicos básicos da tecnologia em geral e da pintura cerâ-
mica em particular. Realizações expressivas a partir dos conhecimentos e competências estudadas.

A avaliação realiza-se de forma periódica e final, de acordo com o RACCE.
Consideram-se elementos de avaliação, a assiduidade e integração no processo escolar (30%) 

e a qualidade das respostas dadas no âmbito dos conteúdos do programa (70%). Os alunos com 
estatuto especial devem contactar o docente.

A avaliação periódica (AP), expressa de modo quantitativo, ocorrerá a meio do semestre (AP1) 
e no final do semestre (AP2), em datas a divulgar. A média da avaliação periódica é ponderada, 
de acordo com a fórmula (1 x AP1+2 x AP2): 3, arredondada às unidades, e a pauta afixada na sala 
de aula. São admitidos à Avaliação Final os alunos com classificação igual ou superior a 8 valores. 
A classificação igual ou superior a 12 valores, dispensa o aluno da Avaliação Final, podendo este 
submeter-se ao procedimento voluntariamente e em face do qual a classificação não diminuirá.

A classificação final determina-se de acordo com a fórmula 0,8 x AP + 0,2 x AF. A pauta de re-
sultados será divulgada pelos serviços administrativos.

Classroom-based theoretical and practical course, taught in 2 weekly sessions of 3 hours. Pre-
sentation of the fundamental operations of ceramics by real or audiovisual means. Exploratory 
practical tests of the basic ceramic materials and processes including painting and coatings. Ac-
complishments of expressive essays from the knowledge and skills in acquisition.

The evaluation is carried out in periodical and final modes, according to FBA-ULisboa rules. 
Evaluation considers assiduity and integration in the school process (30%) and the quality of the 
answers given in the scope of the contents of the program (70%). Students with special status 
should contact the professor. 
The periodic evaluation (PE), expressed in a quantitative way (0 to 20), will occur in the middle 
of the semester (PE1) and at the end of the semester (PE2), on dates to be disclosed. The average 
of the periodic evaluation is weighted, according to the formula (1 x PE1 + 2 x PE2): 3, rounded to 
the units, and published in the classroom. Students with a grade of 8 or higher are admitted to 
the Final Assessment. The classification of 12 or more, exempts the student from the Final Asses-
sment, but the student may voluntarily undergo this procedure, in face of which the classification 
will not decrease. The final classification is determined according to the formula 0.8 x PE + 0.2 x 
FA. The results list will be disclosed by the administrative services.
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