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Laboratório de Madeiras I, III e V 
 

PROGRAMAS CURRICULARES 
 
1  — Objetivos de Aprendizagem 

 
Aquisição de competências teórico práticas em referência às exigências da prática e 
teoria escultórica. Fomento da atitude experimental dos alunos, para a criação de pro-
cessos individuais de trabalho e desenvolvimento de poéticas pessoais. 
Criação de um percurso com autonomia de pensamento e de trabalho. Métodos e pro-
cessos no desenvolvimento do projecto escultórico pessoal. 
 
2  — Conteúdos Programáticos 

 
Dado que a parte prática se vê enormemente, na grande maioria dos casos completa-
mente comprometida, os conteúdos são definidos em função das possibilidade indivi-
duais de cada aluno dentro das propostas sugeridas pelo professor e adoptadas 
pel@s alun@s 
Pesquisa de percursos individuais de trabalho, do pensamento à(s) obra(s), a partir de 
modelos reais ou modelos teóricos. Projecto. 
Pesquisa e elaboração de estudos teóricos relativos a uma escultura; uma técnica; o 
trabalho de um escultor, um conjunto de obras autónomas, um livro de escultura.  
 
3  — Metodologias de Ensino e Avaliação 

 
As “aulas” mantêm-se dentro do horário previsto nestas unidades curriculares, atra-
vés de encontros de debate por videoconferência. A recepção e comentário dos traba-
lhos é feita via email. 
Apresentação de trabalhos teóricos (segundo modelo que está na drive partilhada) 
e/ou desenvolvimento de trabalho de projecto (segundo modelo que está na drive par-
tilhada) ao nível do desenho, esbocetos e/ou maquetes tridimensionais em qualquer 
material que de algum modo se possa aproximar às formas que vão sendo definidas. 
A avaliação é realizada nas modalidades contínua (10%), periódica (30%+40%) e final, 
sendo a classificação resultante da seguinte ponderação: C = 10% AC + 30% AP1 + 
40% AP2 + 20% AF  

4  — Bibliografia Recomendada 
 

Para além da recomendada, novos acréscimos estão disponibilizados na drive parti-
lhada online. 

 


