
OFICINA DE ARTES 
 

Oficina de Artes é uma disciplina cujo nome releva da noção de ofício, no sentido que lhe é conferido 
actualmente pelo operador plástico, enquanto agente de intervenção crítica que, mediante o conhecimento e a 
valorização do património, é capaz de agir, de modo integrado, na sociedade em que está inserido. 
 
Finalidades 
O programa de Oficina de Artes pretende proporcionar aos alunos a aquisição e o desenvolvimento de saberes no 
âmbito das artes visuais, através da prossecução das seguintes finalidades: 

 Desenvolver a sensibilidade e a consciência crítica, mediante a mobilização do aluno para os conteúdos 
específicos das diferentes áreas das artes visuais. 

 Fomentar a capacidade de manipulação sensível e técnica dos materiais, dos suportes e dos instrumentos, 
visando um melhor entendimento do espaço bidimensional e tridimensional em vários domínios da 
expressão plástica. 

 Incentivar e desenvolver a criatividade, hábitos de pesquisa e métodos de trabalho experimental. 

 Proporcionar aos alunos o acesso aos fundamentos e pressupostos científicos essenciais que determinam 
grande parte da fenomenologia das artes visuais, desde o acto criativo em si à perspectiva crítica e de 
intervenção no âmbito da comunidade. 

 
Objectivos 

 Desenvolver conhecimentos e competências já adquiridos em áreas afins, relacionando-os e adequando-
os aos diversos modos de projectar. 

 Entender os modos de projectar como parte integrante do processo artístico, relacionando a dinâmica das 
aprendizagens anteriores com as novas hipóteses expressivas. 

 Conhecer as fases metodológicas do projecto artístico. 

 Desenvolver competências nos domínios da representação bidimensional e tridimensional. 

 Explorar técnicas de representação expressiva e rigorosa do espaço e das formas que o habitam. 

 Compreender as questões utilitárias relacionadas com certos tipos de iconicidade, na área da cidadania. 

 Desenvolver capacidades de trabalho em equipa, necessárias à consecução de projectos. 
 
 
Módulo 1 – Área de Diagnóstico (Temas Estruturantes) 

1. – Linguagem plástica 
2. – Materiais, suportes e instrumentos 
3. – Técnicas de expressão e representação 
 

Módulo 2 – Projecto Artístico (Questões Permanentes) 
1. – Projecto e Objecto 
2. – Representação expressiva e representação rigorosa das formas e do espaço 
 

Módulo 3 – Áreas de Desenvolvimento e Concretização do Projecto 
1. – Áreas de desenvolvimento do projecto: 

. Desenho 

. Pintura 

. Escultura 

. Design Gráfico 

. Design de Equipamento 

. Fotografia 

. Videografia 

. Intervenção em espaços culturais 

 


