Centro de Formação de Escolas do concelho de Oeiras
Escola Secundária Sebastião e Silva

Ação de Formação no AE Conde de Oeiras
(2021/2022)
Denominação/Modalidade/
N.º de Horas/Formador(a)

Destinatários

“Educação Artística –
Artes visuais
e Recursos Educativos”

Registo de Acreditação
CCPFC/ACC-114757/22

Professores
dos Grupos
100 e 110

Curso de Formação 12H

Formadora:
Cláudia Ricardo

Avaliação
Turma
dos
Formandos

Objetivos/Conteúdos
Objetivos:
- Contribuir para o desenvolvimento da Educação Artística, na área Artes Visuais, no âmbito da missão do Programa
de Educação Estética e Artística. - Analisar o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, a Matriz Curricular
em Educação Artística, as Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar e as Aprendizagens Essenciais para
as Artes Visuais;
- Desenvolver um conjunto de referentes, através de atividades especificas, que promovam uma pedagogia centrada
na pesquisa, na experiência e na exploração do mundo envolvente;
- Promover metodologias de ensino inovadoras recorrendo a meios, materiais, dispositivos e instrumentos, com
diversidade gráfica e expressiva;
- Valorizar o papel da Educação Artística como forte potenciador do desenvolvimento pleno do sujeito e nas relações
com os outros.
Conteúdos:
1. Contextualização (30 minutos)
- Princípios orientadores do Programa de Educação Estética e Artística (PEEA) – As artes visuais no âmbito do PEEA;
- Educação Pré-Escolar e o 1.º ciclo do Ensino Básico - (documentos de referência: Perfil dos Alunos à saída da
Escolaridade Obrigatória, Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar; Educação Artística no 1.º Ciclo do
Ensino Básico - Matriz Curricular/Artes Visuais);
2. Conteúdos específicos das Artes Visuais (1h30)
- Elementos (ponto, linha, forma, volume, espaço, ritmo, textura, cor, valor);
- Domínios (forma, cor, espaço e volume, movimento e tempo, ampliação, sobreposição, rotação, nivelamento,
simplificação, acentuação, repetição, distorção; articulação, palavra/imagem, ensaios de impressão; invenção:
Construção de formas, texturas, padrões, objetos e ambientes);
3. Recursos educativos (9h)
- Paisagens (O acaso como estímulo à invenção; Conteúdos: forma; espaço e volume; movimento e tempo.
Transformação gráfica e invenção; Percursos de contemplação e aprendizagem (Turner, Alexander Cozens e
Pollock); Discursos comparativos; Atividade: projeções nos espaços);
- Cor (Do azul ultramarino da capela de D. João V ao de Émile Étienne Guimet; Conteúdos: cor. Transformação gráfica
e invenção; Percursos de contemplação e aprendizagem (Tony Cragg, Cruz-Diez, Ernesto Net e Elya and Emilia
Kabakov); Discursos comparativos; Atividade: caixa da cor; seleção, organização e re-utilização (upcicling).
Assemblage - Place Specifc – Instalação;
4. Reflexão e exposição de propostas de trabalho (1h)
- Apresentação de proposta de um recurso educativo que reflita os conteúdos abordados na ação.

Calendarização
Horário/Local

2022
(14h30 – 17h30)
➢ 11, 12, 13 e 14 de julho
A avaliação
será
quantitativa
numa escala
de 1 a
10 valores

1
Local
➢ Presencial – Escola EB 2,3
Conde de Oeiras
Rua das Escolas, Quinta do
Marquês
2780-102 Oeiras

Ação gratuita para os formandos

Rua do Liceu, 2780 – 061 Oeiras

Telefone: 214 406 994 / E-mail: cfeco.inscricoes@gmail.com

