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A disciplina de Oficina de Artes, desenvolve a informação e a prática no âmbito 
das artes visuais, e procura estimular os alunos à prossecução dos seguintes 
objetivos: 

 
• Atingir níveis significativos de sensibilidade e consciência crítica, por 

forma a que o aluno se sinta mobilizado pela informação nas áreas da 
linguagem plástica e entenda as relações entre perceção formas visuais, 
expressão; 

• Desenvolver a capacidade de manipulação sensível e técnica dos 
materiais e dos instrumentos, a ideia de risco e de pesquisa, no sentido 
de que o aluno alcance um melhor entendimento do espaço bi e 
tridimensional em vários tipos de expressão plástica e na concordância 
com os fenómenos da comunicação visual; 

• Fornecer ao aluno os fundamentos e pressupostos científicos, de ordem 
teórica, que determinam grande parte da fenomenologia das artes 
visuais, desde o ato criativo em si à sua perspetiva crítica de intervenção 
no âmbito da comunidade. 

Parâmetros a avaliar: 

Poder de observação e empenhamento na pesquisa. Investigação de 
fontes, pesquisa e recolha de meios no exterior. Curiosidade pelos 
fenómenos artísticos e investigação.  Capacidade analítica na leitura das 
imagens Capacidade de sistematização dos dados adquiridos na 
observação. Apropriação dos meios expressivos e apropriação e uso de 
meios operativos rigorosos. Criatividade, experimentação e formulação de 
questões pertinentes. Envolvimento e capacidade de integração no 
trabalho individual e de grupo. Persistência, adestramento e coerência na 
representação. Capacidade critica, a par de domínio inventivo e de 
intervenção. Capacidade de relacionar os conhecimentos adquiridos e de 
os utilizar em novas situações. 

 

A avaliação nesta disciplina é de carácter contínuo. 

Individual 

Trabalhos feitos na aula com tema e diário gráfico 

      Trabalhos em grupo com tema. 

 Experimentação de materiais: Bidimensionais e tridimensionais 

                                                                                                                    80% 

Atitudes e comportamentos, pontualidade, apresentação do material 
necessário para a aula, sentido de oportunidade, espírito crítico, interação, 
espírito de iniciativa, cumprimento de tarefas, respeito pelos outros, 
responsabilidade, solidariedade, deixar a sala limpa e arrumada.                                                                         

                                                                                                            20%.        
 



 
 

  



 


