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RESUMO 

 

No âmbito da disciplina de Expressão Plástica, oferta de escola na área da Educação 

Artística, foi preparada e desenvolvida uma unidade didáctica para alunos do 3º Ciclo do 

Ensino Básico, de modo a adquirirem e desenvolverem competências na área da linguagem 

plástica tridimensional através da aprendizagem da tecnologia da medalhística. 

A partir do enquadramento curricular e da caracterização do contexto escolar, 

definimos os parâmetros do nosso trabalho. Como referido no Currículo Nacional do Ensino 

Básico, no que diz respeito à Educação Artística, a literacia em artes implica a aquisição de 

competências: apropriação das linguagens elementares das artes; desenvolvimento da 

capacidade de expressão e comunicação; desenvolvimento da criatividade e compreensão das 

artes no contexto. Assim, com esta unidade, os alunos ficaram a conhecer algumas das 

técnicas utilizadas na escultura como a cunhagem, a fundição, a modelagem, processos de 

realização de moldes, entre outros e desenvolveram vários estudos para medalhas, aplicando 

os conhecimentos adquiridos. 

Para além da experimentação técnica, recorremos à documentação e contextualização 

histórica sobre a medalha com maior incidência nos autores portugueses, apoiando-nos em 

diversos recursos didácticos. 

Numa fase final, foram avaliados os percursos dos alunos através da análise dos dados 

de avaliação recolhidos durante o processo de ensino e aprendizagem. 
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Expressão plástica, medalhística, ensino. 
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ABSTRACT 

 

 In the framework of the Plastic Expression discipline, school offer in the area of 

Artistic Education, it was prepared and developed a didactic unit for Basic Education 

students, in order that they could acquire and develop the competence in the area of three-

dimensional plastic language through the learning of the art medal making techniques. 

 We defined our work from the curriculum framework and the characterization of the 

school context. As mentioned in the Curriculo Nacional do Ensino Básico, regarding artistic 

education, the literacy in arts implies the acquisition of competence: the appropriation of 

elementary art language, development of the expression and communication capacity, 

development of creativity and comprehension of the arts in a context. Therefore, the students 

got to know some of the techniques used on sculpture like coinage, foundry, modeling, the 

process of making molds, among others and developed several studies for medals, applying 

the acquired knowledge. 

 Besides the technical experience, we used the historical context and documentation 

about the medal, with bigger focus on Portuguese authors, supporting them in the use of 

several didactic resources. 

 In a final stage, the student’s experiences were evaluated through the analysis of 

evaluation data taken during the teaching and learning process. 

 

 

KEY-WORDS 

Plastic expression, study of medals, teaching. 
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INTRODUÇÃO  

Elaborado no âmbito do Mestrado em Ensino das Artes Visuais da Universidade de 

Lisboa, este relatório é o culminar de todo o trabalho desenvolvido, contribuindo desta forma 

para a preparação da prática docente nas disciplinas do agrupamento de artes visuais, do 

currículo enquanto professor e para o desenvolvimento de ferramentas de trabalho, desde o 

saber planificar o trabalho anual até à planificação por unidade de trabalho ou aula a aula, à 

selecção de recursos didácticos e critérios de avaliação adequados à disciplina e ao plano de 

estudos para a aquisição das competências. 

Como instrumento de observação e análise foi acompanhada a turma E do 8º ano do 3º 

Ciclo do Ensino Básico, na disciplina de Expressão Plástica, da Escola Básica Integrada da 

Quinta do Conde, onde contámos com a colaboração da professora cooperante Leonor Lopes 

do Grupo de Recrutamento de Educação Visual e Tecnológica e de Artes Visuais, da 

Directora de Turma a professora Isabel Carneiro e o Conselho Directivo da escola.  

Assim, no capítulo I é feito o enquadramento da disciplina de Expressão Plástica e da 

respectiva unidade leccionada no currículo escolar, falamos da importância da expressão 

plástica no processo de desenvolvimento e aprendizagem e do ensino da medalhística em 

Portugal. Segue-se a caracterização do contexto escolar onde está inserida a Escola Básica 

Integrada da Quinta do Conde, desde os seus elementos de identificação, contexto social, 

económico e cultural, passando pela caracterização da comunidade escolar e aos projectos da 

escola. Por último, a caracterização geral dos alunos do 8ºE, onde foi imprescindível o apoio 

da Directora de Turma Isabel Carneiro, disponibilizando o Projecto Curricular de Turma e as 

informações determinadas em Conselho de Turma. 

No capítulo II apresentamos a metodologia e estratégias de ensino utilizadas para a 

preparação e leccionação da unidade didáctica, partindo da observação e acompanhamento das 

aulas de Expressão Plástica da turma 8º E durante o 1º semestre do ano lectivo 2009/2010 e 

fundamentamos a escolha de conteúdos e a respectiva planificação da unidade leccionada no 

2º semestre, passando depois à descrição sumária das aulas realizadas. De seguida, 

apresentamos os elementos e critérios de avaliação segundo a metodologia utilizada para a 

avaliação dos alunos. 

Por fim, no capítulo III são apresentados os resultados dos dados de avaliação, sua 

análise e interpretação. 
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CAPÍTULO  I  – ENQUADRAMENTO  DA  DISCIPLINA  DE EXPRESSÃO 

PLÁSTICA  NO CURRÍCULO  ESCOLAR  

 

1.1 A EXPRESSÃO PLÁSTICA  E O CURRÍCULO  ESCOLAR 

De acordo com os princípios do Decreto-Lei 6/2001 de 18 de Janeiro, o Ministério da 

Educação define o conjunto de competências consideradas essenciais e estruturantes no 

âmbito do desenvolvimento do currículo nacional, para cada um dos ciclos do ensino básico, 

o perfil de competências de saída deste nível de ensino e, ainda, os tipos de experiências 

educativas que devem ser proporcionadas a todos os alunos.  

Este documento é uma referência nacional para o trabalho de formulação e 

desenvolvimento dos projectos curriculares de escola e de turma a realizar pelos professores, 

contribuindo para a construção de uma concepção de currículo mais aberta e abrangente, 

associada a valorização de práticas de gestão curricular mais flexíveis e adequadas a cada 

contexto.  

Pressupõe uma reformulação gradual do tipo de orientações curriculares a nível 

nacional: de programas por disciplina e por ano de escolaridade, baseados em tópicos a 

ensinar e indicações metodológicas correspondentes, para competências a desenvolver e tipos 

de experiências a proporcionar por área disciplinar e por ciclo e considerando o ensino básico 

como um todo.  

O objectivo do documento foi o de produzir uma publicação única que contemplasse 

as competências gerais a desenvolver ao longo do ensino básico e as competências específicas 

de cada área disciplinar.  

No que diz respeito à Educação Artística, no Currículo Nacional do Ensino Básico, as 

artes são consideradas elementos indispensáveis no desenvolvimento da expressão pessoal, 

social e cultural do aluno. 

A educação artística no ensino básico desenvolve-se principalmente, através de quatro 

grandes áreas artísticas, presentes ao longo dos três ciclos: Expressão Plástica e Educação 

Visual; Expressão e Educação Musical; Expressão Dramática/Teatro e Expressão Físico-

Motora/Dança. 

A literacia em artes implica as competências consideradas comuns a todas as 

disciplinas artísticas: apropriação das linguagens elementares das artes; desenvolvimento da 

capacidade de expressão e comunicação; desenvolvimento da criatividade e compreensão das 

artes no contexto. 
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O currículo nacional também refere a relevância da arte na educação, fazendo, deste 

modo, parte integrante da Lei de Bases do Sistema Educativo. Assim, nos três ciclos da 

educação básica os alunos têm a oportunidade de contactar, de forma sistemática, com a 

Educação Artística como área curricular. A abordagem às Artes Visuais faz-se através da 

Expressão Plástica, da Educação Visual e Tecnológica e da Educação Visual, que 

desempenham um papel essencial na consecução dos objectivos da Lei de Bases. 

A relevância das Artes no sistema educativo centra-se no desenvolvimento de diversas 

dimensões do sujeito através da fruição - contemplação, produção - criação e reflexão - 

interpretação. Entende-se que esta permite desenvolver o pensamento crítico e criativo e a 

sensibilidade, explorar e transmitir novos valores, compreender as diferenças culturais e 

constituir-se como expressão de cada cultura. 

Considera-se que a educação em artes visuais, num processo contínuo ao longo da 

vida, tem implicações no desenvolvimento estético-visual dos indivíduos, tornando-se 

condição necessária para alcançar um nível cultural mais elevado, prevenindo novas formas 

de iliteracia. 

A aprendizagem dos códigos visuais e a fruição do património artístico e cultural 

constituem-se como vertentes para o entendimento de valores culturais promovendo uma 

relação dialógica entre dois mundos: o do sujeito e o da arte, como expressão da cultura. 

 

1.1.1 DELIMITAÇÃO DA UNIDADE LECCIONADA NO CURRÍCULO ESCOL AR 

A unidade leccionada enquadra-se na disciplina de oferta de escola na área da 

Educação Artística – Expressão Plástica. Pretende-se com este trabalho que os alunos do 8º E 

da EBI/JI da Quinta do Conde adquiram e desenvolvam, através da aprendizagem da 

tecnologia da medalhística, novas competências na área das artes plásticas.  

Uma vez que o programa da disciplina, elaborado pelos docentes do grupo de Artes 

Visuais, para o 8º ano do 3º Ciclo do Ensino Básico assenta na exploração da 

tridimensionalidade em paralelo com a experimentação de diferentes materiais plásticos, faz 

todo o sentido o desenvolvimento de uma unidade curricular com estas características - 

conhecer os elementos da linguagem plástica tridimensional através da aprendizagem duma 

tecnologia – a Medalhística.  

De acordo com o Programa de Expressão Plástica para o 3º CEB da EBI/JI da Quinta 

do Conde, a sua estrutura curricular tem como finalidades principais diversificar a 

exploração dos materiais e técnicas expressivas da linguagem plástica e aprofundar o 
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desenvolvimento da percepção visual e da expressão artística. No que diz respeito aos 

conteúdos programáticos, estes devem ser pensados tendo em conta três eixos fundamentais: 

- A vivência da linguagem plástica; 

- O manuseamento de materiais, instrumentos e técnicas; 

- O desenvolvimento consciente do processo criativo1. 

Deste modo, pretende-se dar a oportunidade aos alunos de descobrir, nas qualidades 

plásticas de materiais e técnicas, adequados aos seus estádios de desenvolvimento, as 

possibilidades da linguagem artística como meio de expressão pessoal. Pretendemos então, 

com esta unidade sob o tema da medalhística, que os alunos fiquem a conhecer algumas das 

técnicas utilizadas na escultura como a cunhagem, a fundição, a modelagem, processos de 

realização de moldes, a colagem, entre outros, e desenvolvam o seu trabalho através da 

realização de medalhas e da aplicação dos conhecimentos adquiridos e experimentação de 

algumas técnicas. 

Todo este percurso apoia-se em documentação e contextualização histórica da 

medalha com maior incidência na medalha portuguesa e seus autores, desde a medalha como 

objecto comemorativo mas também ou tão simplesmente como objecto artístico, com temática 

livre, com ou sem denominação.  

Serão estas as temáticas desenvolvidas e trabalhadas nas aulas de Expressão Plástica 

durante esta unidade. 

  

                                                      
1 Programa de Expressão Plástica para o 3º ciclo do ensino básico da Escola Básica Integrada da Quinta do 
Conde, 2003. 
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1.2 A IMPORTÂNCIA  DA EXPRESSÃO PLÁSTICA  NO PROCESSO DE 

DESENVOLVIMENTO  E APRENDIZAGEM 

A expressão plástica infantil tem sido, principalmente a partir do séc. XX, cada vez 

mais valorizada e motivo de estudo por parte de psicólogos, educadores e artistas, uma vez 

que desempenha um papel fundamental para o desenvolvimento da criança e do indivíduo. 

Nos primeiros anos de idade, complementa a expressão verbal, exprimindo através desta, 

muitas das vezes o que não pode ou não consegue exprimir por palavras. Através da 

expressão plástica, a criança consegue exprimir sensações corporais, sentimentos, emoções. A 

expressão pode ser directa ou compensadora. Directa no sentido de afirmar os seus 

sentimentos, as suas preocupações ou alegrias e compensadora como modo de criação de 

situações que não são reais mas que ela gostaria que o fossem. A prática da expressão plástica 

é, por isso, essencial ao crescimento normal do indivíduo. 

Contudo, para se compreender este crescimento através da expressão plástica é 

necessário um afastamento do mundo adulto, a criança tem uma expressão própria da sua 

idade, da sua fase de evolução e crescimento até à adolescência. Esta não pode ser vista como 

uma forma imperfeita da arte adulta. O que a criança representa tem sempre um valor 

emocional para ela e o adulto tem que respeitá-lo e não tentar fazer interpretações segundo os 

seus valores. 

O educador tem várias formas de desenvolver a expressão plástica na criança, através 

dos materiais, organização da oficina, trabalho individual ou em grupo e técnicas utilizadas. O 

desenvolvimento estético deve estimular a capacidade criadora e não impor cânones de 

beleza. A educação deve estimular a criança, a sua criatividade, deve apelar ao modo de 

pensamento divergente onde esta é livre para se exprimir, ter ideias próprias pondo de lado 

modelos e estereótipos que geralmente a escola e o adulto impõem à criança julgando ser o 

melhor2. A maior parte das vezes é o próprio ensino e a escola que levam à perda das 

qualidades criativas da criança, incentivando a modelos de pensamento convergente onde o 

correcto é o racional e o habitual para o adulto. 

Apresentar e aceitar várias soluções para um problema estimula a actividade criativa, a 

curiosidade e a imaginação. Uma das melhores formas de apelar à actividade criativa da 

criança é através da experimentação sensorial, os olhos vêem mas as mãos também, o nariz, o 

ouvido, a boca, são meios de sentir o que a rodeia e por isso meios de expressão. Os objectos 

                                                      
2 A nova didáctica da educação estética elementar, quanto a nós, assenta numa orientação graduada não para 
as soluções, mas para o espírito que busca as soluções. ALMEIDA, A Betâmio de, - A Educação Estético-
Visual no Ensino Escolar, p.47. 
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não têm apenas características visuais, mas também características físicas como o peso, o 

cheiro, a textura, o som3. Através do tacto a criança vive situações novas, percebendo melhor 

o que faz com as mãos do que o que vê apenas com os olhos e sente prazer ao mexer no barro, 

na areia molhada ou na plasticina.  

Existem várias técnicas que estimulam a criatividade, que são também utilizadas por 

vários artistas. A criança gosta de desenhar, pintar, recortar, colar, construir. A colagem 

através do jogo da livre associação de imagens, a montagem gráfica e objectual, a 

fotomontagem, o cadavre-exquis, frottage, decalcomania, o borrão, o dripping, o papel 

amarrotado, a linha contínua, são algumas das técnicas com as quais podemos incentivar a 

criança. 

A expressão plástica da criança é reveladora da sua evolução, equilíbrio ou frustração 

e conflito. Acompanha o seu crescimento e evolução, transforma-se com o meio em que vive, 

com a educação, com o desenvolvimento físico e psicológico.  

Não podemos esquecer que a criança representa o mundo à sua maneira, mas tende, à 

medida que a idade avança, para um naturalismo cada vez maior. Porém, não representa 

recordações visuais mas sim sensações e pensamentos. O seu desenho, pintura ou escultura é 

uma forma de afirmação do “eu”. Todo o acto, expressão ou resposta do indivíduo, os seus 

gestos, as percepções, os sentimentos, as decisões, têm a marca da sua personalidade. Nesse 

sentido, a expressão plástica também projecta a personalidade de uma criança. Cada criança 

desenha ou modela uma pessoa, uma família, uma casa, uma árvore, um animal, à sua 

maneira, não há dois objectos idênticos porque não há duas crianças iguais.  

A expressão plástica acompanha a evolução da motricidade da criança que num 

primeiro momento passa pela garatuja até adquirir o domínio do traço no espaço, das técnicas 

gráficas, do movimento, sensibilidade à cor, à forma e ao espaço até chegar ao volume e à 

terceira dimensão. Dos primeiros movimentos incontrolados, passará à coordenação 

totalmente desenvolvida. 

Na fase pré-figurativa, dos 18 meses aos 3 anos, a criança gosta essencialmente de 

brincar com o barro ou plasticina, de mexer, cheirar, até comer. Entre os 4 e os 6 anos já 

começa a fazer bolas com olhos e boca com três furos e rolos a fazer de corpo. Depois 

começam a surgir os membros. O tema preferido da criança é a figura humana e quando não a 

faz, humaniza as casas, os animais, tudo aparece com cara de gente.  

                                                      
3 Ao jogar-brincar com objectos, a criança não só explora as relações lógicas de causa e efeito, e de forma e 
função, como é também capaz de explorar relações ilógicas e simbólicas, ao abordar o campo incomensurável 
do imaginário, onde tudo é possível, inclusive a alteração do habitual. Gonçalves, E. - A criança descobre a arte, 
p. 4 
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A partir dos 8-9 anos começa a representar as formas com aspecto mais 

pormenorizado. O realismo poético caracteriza-se pelo seu pormenor e ideografismo. Nesta 

fase de adaptação e valorização do social, as personagens tornam-se mais representativas, 

menos desproporcionais e pormenorizadas. 

Entre os 12 e os 14 anos de idade a criança entra numa outra fase muito importante 

para o seu desenvolvimento, a pré-adolescência. A par das alterações corporais, dão-se as 

alterações emocionais, desenvolve o seu espírito crítico em detrimento da sua actividade 

criadora. 

Nesta fase, o pré-adolescente tem a tendência para fazer desenhos muito parecidos à 

realidade, quase como fotografias, isto é normal e prende-se ao facto da descoberta e tomada 

de consciência do meio que o envolve de uma forma diferente enquanto criança. Mas esta 

transformação e experiência visual na maior parte dos casos não vem acompanhada de outras 

qualidades criadoras e por isso ouvimos muitas vezes da boca dos nossos alunos que não 

sabem desenhar porque não está parecido ao real. Por isso é importante dirigir a atenção para 

a experiência e conteúdo daquilo que se quer transmitir e não apenas para a sua semelhança 

com a realidade. 

De acordo com Lowenfeld (1958, p. 180), a modelagem é importante nesta fase uma 

vez que aqui não há mudança na percepção da profundidade. A maior parte do desalento que a 

criança sente nesta idade deve-se ao facto da sua incapacidade técnica para representar o que 

imagina e parte desta dificuldade acontece na pintura devido à transição de um mundo de três 

dimensões, expressado no papel que tem duas. Na modelagem não há essa transição. Desta 

forma, as crianças muito críticas em relação ao seu trabalho podem encontrar na modelagem 

uma forma directa de expressar as suas experiências. Desta forma é mais fácil a criança 

ganhar autoconfiança no seu trabalho e na sua forma de expressar emoções e preocupar-se 

menos com a perfeição. 

À medida que o adolescente se desenvolve torna-se mais crítico do seu trabalho e esta 

consciência crítica apodera-se da sua vontade criadora e imaginativa de expressar-se. Isto é 

mais frequente nas crianças que passam mais rapidamente da infância para a adolescência. 

Começa a considerar tudo infantil e mau, o que pode levar à perda de interesse pala arte e 

deixar de trabalhar neste sentido. 

Contudo o jovem ainda não é um adulto e vive ainda num mundo muito próprio, 

apesar de já não ser uma criança. Se por um lado já não vive no mundo do faz de conta da 
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criança, por outro lado, ainda romantiza acerca do meio que o rodeia e vê a realidade com 

outros olhos4. 

 Nesta altura é também importante que o adolescente comece a ter conhecimento de 

algumas técnicas e habilidades para superar os resultados infantis da sua obra, neste período a 

habilidade técnica pode fazer milagres no que diz respeito à satisfação na execução do seu 

trabalho e expressão criadora5.  

É também nesta fase que o adulto deve ter cuidado ao criticar o trabalho do 

adolescente, uma vez que o grau de perfeição ou exigência do adulto não corresponde ao do 

adolescente, devemos ter em conta a realidade do jovem e não a do adulto. A expressão 

artística em qualquer nível de idade é muito individual. 

Nesta idade, o seu interesse passou do processo em si para o produto final, contudo, 

deve estimular-se no jovem o gosto pela experimentação, ou seja, pelo ensaio de várias 

possibilidades para o mesmo assunto, sem esperar a perfeição em cada coisa que faz, desta 

forma estaremos a promover a criatividade e a procura de soluções, para além de evitarmos o 

sentimento de frustração que muitas vezes acompanha os jovens na busca da perfeição. Este 

sentimento é muitas vezes o responsável pelo abandono da expressão plástica na fase da 

adolescência. 

Um outro factor muito importante que o professor deve evitar é a promoção de uma 

aprendizagem que dependa basicamente da capacidade de copiar, de reproduzir, desta forma 

não considera a criança ou o adolescente como um ser cognitivo, portanto capaz de interagir e 

de criar. Um exemplo disso, são os livros ou exercícios em que o aluno apenas tem que colorir 

ou copiar as formas. Deste modo, o aluno não é levado a pesquisar, tudo se encontra pronto. 

Promove-se desta forma a preguiça mental, que começa a tornar-se habitual, e a criança, mais 

tarde o adulto, precisará sempre de uma bengala, um suporte com respostas prontas.  

Idealmente, as escolas existem para preservar a aprendizagem das artes, para dar às 

crianças ferramentas necessárias com que construir o futuro. No entanto, ao promover a 

imitação no sentido da cópia, estão a opor-se à livre expressão. Sendo assim, o papel do 
                                                      
4 Sabemos que a idade intermédia se caracteriza por toda uma série de relações antitéticas, contraditórias, de 
momentos polarizados, é precisamente por isso que a esta idade se chama crítica ou transitória: é a idade em 
que se quebra o equilíbrio do organismo infantil sem que tenha sido ainda possível encontrar o equilíbrio do 
organismo adulto. Neste período, a imaginação caracteriza-se pela superação, a precipitação e a busca de um 
novo equilíbrio. Vygotsky, L. - A imaginação e a arte na infância, p.41. 
5 A importância do factor técnico com que se deve apetrechar a inventividade, para que ela seja possível 
durante este período, revelar-se-á com a máxima evidência quando temos em conta que é esse factor que 
proporciona ao jovem a mais exequível via de acesso à essência do trabalho criador. Vygotsky - A imaginação 
e a arte na infância, p.108. 
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professor deve ser o de orientar o aluno, nunca lhe dando fórmulas fechadas, para que possa 

haver várias leituras do mesmo objecto e um desenvolvimento da consciência e da 

sensibilidade estética6. 

  

                                                      
6 O homem precisa de educar a sua sensibilidade estética, só assim estará desperto para valorizar o meio 
circundante e por ele ser valorizado. ALMEIDA - A Educação Estético-Visual no Ensino Escolar, p. 10. 
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1.3 O ENSINO DA MEDALHÍSTICA  EM  PORTUGAL 

Considerada uma especialidade dentro da escultura, o ensino da medalhística sempre 

esteve ligado às oficinas e às técnicas da escultura, acompanhando os desenvolvimentos 

tecnológicos e as influências políticas e sociais ao longo dos séculos. Contudo, é no século 

XX que esta assume um carácter mais autónomo e experimental, tanto a nível criativo como 

tecnológico. Para além das habituais técnicas de cunhagem e fundição utilizadas para a sua 

execução, é neste século, mais propriamente a partir da década de 60 que os artistas 

introduzem novos processos de execução, novos materiais e temáticas7. 

Em finais do séc.XIX e princípios do séc. XX, o ensino da medalhística em Portugal 

dividiu-se entre a Academia Nacional de Belas Artes e a Casa da Moeda. 

Apesar da reforma do ensino artístico em 20 de Novembro de 1957, na então 

designada Escola Superior de Belas Artes de Lisboa e do Porto, dava-se pouca importância ao 

ensino prático das tecnologias. Nesta altura a medalhística era tida como algo secundário para 

a formação artística e dependente da escultura, sendo a sua abordagem meramente 

introdutória para o conhecimento das matérias-primas e de algumas técnicas utilizadas na 

escultura.  

Fica a cargo do Professor Martins Correia o processo de ensino da medalha nesta 

altura. Entretanto, já nesta altura, muitas escolas europeias consagravam novas tecnologias ao 

ensino das artes, ao design, à arquitectura, entendendo a multi e a interdisciplinaridade como 

algo fundamental. 

Após a Revolução de 25 de Abril de 1974 houve uma reestruturação organizando a 

Escola Superior de Belas Artes em dois departamentos, nomeadamente o departamento de 

Arquitectura e o de Artes Plásticas e Design. Nesta altura surgiu a disciplina de medalhística 

administrada pelo Professor Euclides Vaz até 1985. Foram também criados os cursos de 

Escultura, Pintura e Design, reconhecidos em 1983, com os graus de bacharelato no ciclo 

básico e o de licenciatura no ciclo especial. 

                                                      
7 A verdadeira ruptura deu-se efectivamente nos anos 60, acentuada pela “revolução dos cravos”, com toda a 
euforia de liberdade que acarretou. Novas tecnologias então surgidas e o apoio então prestado pela Casa da 
Moeda portuguesa, que pôs à disposição dos artistas os meios necessários, inclusive para tornar possível a 
técnica da fundição pelo método da cera perdida, vieram ajudar à festa. Uma festa de materiais diversificados, 
de formatos, de técnicas. A medalha tornou-se objecto, jóia, troféu. Tornou-se, até, brinquedo. Utilizada até 
então como meio de comemoração, recompensa ou devoção, ganhou existência própria e autonomia. Ferreira, 
M. J., & Brito, R. - Medalha Contemporânea: Joaquim Correia: antologia, p.17. 

 



O DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM PLÁSTICA TRIDIMENSIONAL ATRAVÉS DA MEDALHÍSTICA  

CAPÍTULO I – ENQUADRAMENTO DA DISCIPLINA DE EXPRESSÃO PLÁSTICA NO CURRÍCULO ESCOLAR  
 

19 
 

A nova orgânica escolar, criada desde 1975, confere à medalhística uma maior 

importância no elenco disciplinar do curso, ampliando para três anos a respectiva frequência, 

assim como a quantidade de horas semanais. De 1985 a 1995 a tecnologia de medalhística foi 

leccionado pelo Professor Escultor Helder Batista. 

Todos estes factores, associados aos tempos de mudança que caracterizaram a época, 

foram propícios à liberdade experimental, às inovações plásticas, à circulação das ideias e aos 

novos modos de fazer, reflectindo-se numa maior qualidade do ensino e nos resultados 

alcançados. 

Em 1992, a Escola Superior de Belas Artes de Lisboa foi integrada na Universidade de 

Lisboa como Faculdade de Belas Artes constituída pelos cursos de Artes Plásticas – Escultura 

e Pintura, Design de Equipamento e Design de Comunicação, articulados em estudos 

nucleares, complementares e tecnológicos de acordo com os respectivos campos científicos e 

artísticos. Com isto, a disciplina de medalhística fica a ganhar como disciplina de 

especialização curricular mas também de vocação profissionalizante. 

No ano lectivo de 1997/98, no âmbito da disciplina, surge o Projecto Volte Face – 

Medalha Contemporânea, sendo seus fundadores o Professor Auxiliar João Duarte, regente da 

cadeira, o Professor Assistente Rui Vasquez e alguns dos alunos desse ano lectivo. 

Este projecto levou ao aparecimento de grupos de alunos e professores com novas 

ideias e conceitos, contribuindo desta forma para uma maior divulgação da medalha 

portuguesa, em Portugal e no estrangeiro entre os quais podemos destacar como um dos mais 

importantes projectos de divulgação e intercâmbio, a parceria entre a FBAUL e a University 

of the Arts de Filadélfia por intermédio da escultora e professora universitária Mashiko 

Nakashima, directora da Galeria Medialia…Rack and Hamper Gallery, em Nova Iorque. 

Desde 1998 até aos nosso dias que a exposição designada por New Ideas In Medallic 

Sculpture percorre vários locais do mundo, dando a oportunidade aos alunos de expor as suas 

medalhas internacionalmente, começando por Filadélfia e Portugal, passando pelo Japão, 

Alemanha, Finlândia, Rússia, Brasil e Espanha. 

Entretanto, devido à alteração dos Estatutos da FBAUL em Outubro de 2003, foi 

aprovado por unanimidade por todos os órgãos da Faculdade – Conselho Científico, Conselho 

Directivo e Conselho Pedagógico – a criação do Centro de Estudos e de Investigação Volte 

Face – Medalha Contemporânea8 da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, 

estando este intimamente ligado à disciplina de medalhística.  

                                                      
8 A Secção de Investigação e Estudos Volte Face – Medalha Contemporânea tem por objectivos principais a 
aprendizagem e estudos técnicos e práticos, envolvendo os problemas de Medalhística e da Numismática 
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Mais tarde, em 2007, é integrado no Centro de Investigação e de Estudos em Belas-

Artes9, abreviadamente designado por CIEBA, sendo uma Unidade de Investigação e de 

Desenvolvimento da FBAUL, desenvolvendo a sua actividade no ramo da Cultura e da 

Ciência, designadamente, na área das Belas-Artes da qual a Secção de Investigação e de 

Estudos Volte Face – Medalha Contemporânea faz parte. 

  A actual Secção de Investigação e de Estudos Volte Face – Medalha Contemporânea 

tem sido uma das maiores responsáveis pela divulgação e promoção da medalhística junto da 

comunidade escolar e artística. Este centro promove a medalhística junto dos alunos da 

faculdade e abre espaço à experimentação de materiais e técnicas por vezes estranhas à 

medalhística e utilizadas noutros contextos, no entanto, são agora chamadas a intervir técnicas 

da escultura, da pintura, da joalharia ou do design, deixando de parte as convenções e 

apostando na interdisciplinaridade. Procuram-se novas soluções formais e conceptuais que 

permitam ao artista expressar-se sem constrangimentos. 

Existe então um novo conceito de medalha que implica criar objectos em que a forma 

esteja em sintonia com os temas a tratar. “O anverso e reverso já não são fisicamente visíveis, 

apenas o deduzimos a partir da forma geral da medalha – estamos, pois, em presença do que 

se entende por medalha objecto”. 10 Aqui podemos citar nomes como João Duarte, Vitor 

Santos, José Teixeira, José Simão ou Rui Vasquez. 

Como refere João Duarte, com todas estas alterações que tem vindo a sofrer, “a 

medalha deixa de ser um objecto de colecção ganhando, definitivamente, um estatuto de obra 

de arte.” 11 Assim sendo, já há algumas décadas que os artistas não concebem a medalha 

                                                                                                                                                                      
quando “ perfilados “ no plano e no espaço a três dimensões e procurando propor métodos e diversificação, 
fundamentada das formulações conhecidas. Desenvolvimento dos meios de pesquisa, desde das técnicas ditas 
tradicionais e outros meios operativos num processo independente e pedagogicamente orgânico. 
Dentro desta perspectiva, tem-se em vista, também, e sem desvirtuar as explorações livres, abrir um campo de 
experiências que estabeleça o sentido de possíveis aplicações na comunidade, colaborando com entidades e, 
através da celebração de convénios, de acções de investigação e desenvolvimento pedagógico, publicações, e 
prestação de serviços, decorrentes da formação profissional especializada, inerente à referida cadeira, 
integrando o seu papel educativo e cultural. 
A liberdade reivindicada por estes artistas resultou numa grande diversidade de medalhas experimentais, tanto 
no uso de novos materiais e de técnicas, como de novas formas, que marcam o rompimento com a medalha 
tradicional. Outro objectivo é promover a qualidade e apresentação da arte da medalha, como obra de arte, 
considerando o espaço importante e específico que esta disciplina ocupa nas artes contemporâneas.  
in http://www.fba.ul.pt/portal/page?_pageid=401,889800&_dad=portal&_schema=PORTAL consultado em 
2010-01-13  
9 in http://www.fba.ul.pt/portal/page?_pageid=401,821624&_dad=portal&_schema=PORTAL consultado em 
2010-01-13 
10 in Um percurso na medalha em Portugal, João Duarte, catálogo Exposição de medalha na Reitoria da 
Universidade de Lisboa, 2005, p.3. 
11 IDEM 
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apenas como objecto comemorativo, mas também ou tão simplesmente como objecto 

artístico, com temática livre, com ou sem denominação. Utilizam, muitas vezes, esta 

tecnologia para ilustração de histórias, de poesias, de acontecimentos ou de outros momentos 

que não propriamente comemorações. 

Uma vez que a medalha teve, desde o início, um carácter homenageante e 

comemorativo, condicionando a criatividade do artista, a medalha tem sido mais apreciada 

pela excelência da técnica e conhecimentos de práticas oficinais do autor do que pela sua 

criatividade e saber artístico. O tema era o mais importante acrescentando o facto de ter 

sempre algo inscrito, tornando-se desta forma, mais um objecto decorativo do que 

propriamente um objecto artístico. 

Contudo, com a aplicação de novas técnicas, a exploração de diferentes materiais e a 

criação de formas inovadoras e novas soluções, dá-se a criação de uma peça escultórica 

manuseável. Apesar de todas estas transformações, a medalha continua a ter o tamanho 

ergonómico da mão humana. 

As suas características técnicas mais comuns são definidas pelo material utilizado, a 

forma, o seu peso e as dimensões. São várias as instituições que recorrem a ela, sejam elas 

oficiais ou não, e abrangem os mais variados temas com especial incidência para eventos ou 

acontecimentos que marcam uma data: históricos, políticos, militarem, económicos. Neste 

sentido, a medalha pretende representar um acontecimento, transformando-o em símbolo e 

constitui um importante documento para a compreensão de uma cultura12.  

Desta forma, é inegável a contribuição do ambiente que se tem vivido desde 1998 nas 

aulas de medalhística, caracterizado pela experimentação, para a transformação progressiva 

do conceito de medalha. Convivem no mesmo espaço os conhecimentos e a história das 

técnicas tradicionais e os novos caminhos da medalha que acompanha o desenvolvimento 

tecnológico e artístico dos nossos dias. 

Neste momento, fruto da reestruturação curricular devido ao Processo de Bolonha, a 

disciplina de medalhística é leccionada semestralmente, 6 horas por semana. Encontra-se 

dividida em 3 níveis divididos por 6 semestres.  

No entanto, o ensino da medalhística não tem estado limitado ao ensino superior e 

universitário, desde os anos 90 que artistas, professores e os próprios alunos de medalhística 

                                                      
12 A História dos tempos que vivemos foi um dia contada com o recurso às medalhas que registaram datas, 
nomes e feitos humanos. Mas porque as medalhas, além de marcas da memória colectiva, são verdadeiras obras 
de arte, a História das artes que vivemos será um dia contada com o recurso às medalhas que hoje fazemos. in 
catálogo de Exposição New Ideas in Medallic Sculpture 2007-2008, João Duarte, 2007  
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da FBAUL, têm desenvolvido neste âmbito, vários trabalhos, nomeadamente workshops, 

ateliês e exposições junto das comunidades escolares, no sentido de dar a conhecer a produção 

de medalha e as suas técnicas, tanto ao nível do ensino básico como secundário. 

A Câmara Municipal do Seixal tem desde 1997, realizado algumas actividades nesse 

sentido a par com a organização da Bienal Internacional de Medalha Contemporânea do 

Seixal. Em 2002, no âmbito da exposição Medalha Contemporânea – Joaquim Correia – 

Antologia, foram realizados 6 ateliês de Expressão Plástica, destinados a escolas básicas do 

concelho, constituídos por visitas à exposição, passagem de diapositivos alusivos à história da 

medalha e modelagem de medalhas em pasta de papel que posteriormente estiveram em 

exposição13. 

Em 2008, no âmbito da V Bienal Internacional Medalha Contemporânea do Seixal, foi 

atribuído o Prémio de Medalha Contemporânea Helder Batista – Escolas do Seixal14 , 

envolvendo ao longo do ano lectivo 2007/2008, sete escolas do ensino básico e secundário 

deste concelho. Com este prémio promoveu-se o conhecimento das técnicas, materiais e 

equipamentos de fundição da medalha junto das comunidades escolares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
13 FERREIRA, Maria João – Novas atitudes na medalha contemporânea desvios e convergências, Faculdade de 
Belas Artes da Universidade de Lisboa, p.105. Tese de Mestrado. 
14 http://www.cm-seixal.pt/CMSEIXAL/CULTURA/PROJECTOS/08CUL_Pro_PremioHelderBatista.htm 
consultado em 2010-01-24 
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1.4 CARACTERIZAÇÃO  DO CONTEXTO  ESCOLAR 

 

 1.4.1 O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA QUINTA DO CONDE  

O Agrupamento de Escolas da Quinta do Conde formou-se por despacho 09/06/1999 

de acordo com o Decreto-Lei 115A/98 de 4 de Maio. 

O Agrupamento é actualmente constituído pela EBI/JI da Quinta do Conde e a EB1/JI 

do Casal do Sapo. Tem como sede a Escola Básica Integrada que promove a ligação entre os 

três ciclos do Ensino Básico, procurando ser um pólo aglutinador de dinâmicas locais. 

É, na verdade, uma Escola Básica Integrada uma vez que tem a funcionar nas suas 

instalações um Jardim de Infância, procurando que desde os cinco anos de idade os alunos a 

frequentem e assim se constitua para eles como um “território afectivo”. 

Procura-se assim que os alunos do mesmo território educativo, passem por 

experiências semelhantes ou comuns tendo em conta as necessidades de aprendizagem, o 

contexto social e a comunidade a quem a Escola serve. 

 

1.4.2 ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DA QUINTA DO CONDE  

Em funcionamento desde 1994, ao abrigo do despacho normativo 19/SERE/SEAM/90, 

a EBI/JI da Quinta do Conde é uma escola com 15 anos de construção. 

Integra crianças desde o Pré-escolar ao 9º ano de escolaridade, existindo um trabalho 

organizado e articulado entre os vários ciclos de ensino.  

Esta tipologia de escola atenua a transição dos alunos entre os vários ciclos de ensino, 

com especial relevo no caso da passagem do 1º Ciclo do Ensino Básico, com regime de 

monodocência, para o 2º Ciclo do Ensino Básico, com professores específicos por disciplina. 

Isto deve-se ao facto destes alunos conhecerem já o espaço escolar, as dinâmicas da escola e 

até os professores. 

A Escola Básica Integrada permite uma melhor rentabilização dos recursos humanos, 

materiais, pedagógicos e financeiros. Nesse sentido também flexibiliza todo um potencial 

humano para um encadeamento de projectos pedagógicos entre os vários ciclos. São exemplos 

a abertura à participação de todos os alunos nos vários clubes e actividades.     
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Esta organização permite, por um lado, que seja possível delinear um percurso 

educativo para os alunos e, ao mesmo tempo, e por outro, um acompanhamento sistemático e 

continuado dos mesmos. 

É possível, ainda, estabelecer uma articulação pedagógica entre os vários ciclos e entre 

as metodologias dos vários professores, os conteúdos leccionados, as formas de avaliação dos 

alunos e as competências a atingir. 

Uma outra vantagem, tem a ver com uma melhor gestão do pessoal não docente, pois 

permite uma maior optimização na sua distribuição e colaboração em determinadas 

actividades.  

Para além dos aspectos já focados, melhor rentabilização dos recursos humanos e 

físicos, a Escola Básica Integrada facilita a gestão curricular articulada de todos os ciclos de 

ensino, conseguida através da articulação vertical dos currículos, integrada no Projecto 

Curricular de Escola. 

Como projecto-piloto da escola os alunos, desde o Jardim de Infância até ao final do 1º 

CEB, beneficiaram sempre semanalmente de aulas de Expressão Plástica, Educação Física, 

Expressão Musical, Inglês e Expressão Dramática leccionadas por professores do 2º e 3º 

CEB, conjuntamente com o professor director de turma até o ano lectivo 2005/2006. Este 

projecto de monodocência coadjuvada teve sempre um impacto muito positivo junto de toda a 

Comunidade Educativa, num processo de construção contínua de novas estratégias de 

aprendizagem e com uma total articulação entre os diferentes ciclos.  

Em 2006/2007, com a alteração da legislação em vigor e devido às transformações da 

carga horária dos professores não foi possível manter esta articulação nem esta dinâmica de 

aprendizagem. Os alunos não tiveram o apoio que costumavam ter, o que era diferente e 

inovador neste agrupamento em relação a outros, cuja articulação entre ciclos era notória, 

perdeu-se um pouco.  

 

 1.4.2.1 Elementos de Identificação 

a) Designação: Escola Básica Integrada da Quinta do Conde  

 b) Data da entrada em funcionamento: 1994 

c) Situação dentro do ensino: Ensino Oficial. Escola Básica Integrada com Jardim-de-

infância da Quinta do Conde. Integra crianças desde o pré-escolar ao 9º ano de 

escolaridade, existindo um trabalho articulado entre os vários ciclos de ensino. 
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d) Entidade de que depende: depende administrativamente, financeiramente e 

hierarquicamente do Ministério da Educação. 

e) Tipologia: Escola Básica Integrada. 

 

  
1.4.2.2 Localização 

 A escola localiza-se na Rua António José de Almeida, 2975-316 Quinta do Conde. 

Está situada no Distrito de Setúbal, Concelho de Sesimbra e Freguesia da Quinta do Conde.  

A Quinta do Conde é uma freguesia localizada a Nordeste do concelho de Sesimbra, 

junto à Estrada Nacional 10.  

Com cerca de 206 Km2, o concelho de Sesimbra é limitado a Norte pelo concelho do Seixal, a 

Este pelo de Setúbal e a Sul e Oeste pelo Oceano Atlântico. 

A sua situação geográfica, junto dos grandes centros urbanos e importantes áreas 

industriais da Península de Setúbal e Lisboa, contribuiu para o seu crescimento demográfico 

acelerado.  

Inicialmente, a Quinta do Conde era uma vasta área coberta de pinheiros, loteada 

clandestinamente pelo seu proprietário, António Xavier de Lima, na década de 60. 

 Actualmente é composta por um conjunto de sectores parcelados destinados à 

construção, designados por Quinta do Conde 1, 2, 3, Boa Água 1 e 3, Pinhal do General, 

Fontainhas e Courelas da Brava. 

 Sítio na Internet: http://aeqc.net/ 

 

 1.4.2.3 Inserção Social, Económica e Cultural 

 A escola está inserida num meio suburbano, construída numa zona habitacional 

constituída por moradias e prédios de poucos andares e rodeada por uma zona verde de 

pinheiros. Esta escola foi considerada uma das mais modernas escolas do concelho de 

Sesimbra e faz parte de um projecto-piloto do Ministério da Educação no sentido de juntar 

num só edifício, crianças desde os três aos dezasseis anos de idade. 

 Das actividades económicas presentes no concelho, destacam-se a agricultura, a pesca, 

e o turismo, que contribuem em grande parte para a criação de postos de trabalho na região.  
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 A Freguesia da Quinta do Conde15  tem 14,22 quilómetros quadrados e 16389 

habitantes (Censos 2001), dos quais 25 por cento com menos de 30 anos.  

 Situada na zona nordeste do concelho, precisamente no centro da Península de 

Setúbal, surgiu no início da década de setenta, a partir do parcelamento clandestino de uma 

propriedade rústica e consequente venda de lotes onde os novos proprietários foram 

construindo moradias.  

 Em 1985, foi elevada a freguesia e dez anos depois passou a vila. Além da vila, 

comporta os núcleos urbanos de Casal do Sapo, Fontainhas e Courelas da Brava. 

 Segundo o XIV Recenseamento Geral da População, a Quinta do Conde foi a 

freguesia que registou, em termos relativos, o crescimento demográfico mais acelerado do 

país. A população passou de 7958 residentes, em 1991, para os actuais 1757816. 

Existem actualmente na freguesia da Quinta do Conde 3 Agrupamentos de Escolas: 

- Agrupamento de Escolas da Quinta do Conde, abrange alunos do Pré-escolar, 1º, 2º e 3º 

Ciclo do Ensino Básico. 

- Agrupamento de Escolas Michel Giacometti, abrange alunos do Pré-escolar, 1º, 2º, 3º Ciclo 

do Ensino Básico e Ensino Secundário. 

- Agrupamento de Escolas da Boa Água, abrange alunos do Pré-escolar, 1º, 2º e 3º Ciclo do 

Ensino Básico. 

Além dos Agrupamentos de Escolas referidos existem também vários Infantários e 

Centros de Ocupação de Tempos Livres (ATL), todos pertencentes à rede privada. Há ainda 

um Centro Comunitário que possui infantário e ATL, funciona como centro de dia para a 

terceira idade, presta apoio domiciliário a doentes, idosos e carenciados.  

Existem também associações e colectividades recreativas e desportivas que têm vindo 

a desenvolver actividades com crianças e jovens da freguesia. 

Das infra-estruturas de base a Quinta do Conde fazem parte um posto da GNR, um 

posto de Correios, um pólo dos Bombeiros de Sesimbra, uma pequena biblioteca pública da 

Junta de Freguesia, um Centro de Saúde (muito pequeno para a população), instituições 

bancárias e um Mercado Municipal. 

Das actividades económicas presentes no concelho, destacam-se a agricultura e a 

pesca, que contribuem em grande parte para a criação de postos de trabalho na região.  

                                                      
15 Junta de Freguesia da Quinta do Conde, em: http://www.quintadoconde.org/tag/junta-de-freguesia/ consultado 
em 2009-02-10 
16  Dados fornecidos pela Junta de Freguesia, relativos aos cadernos eleitorais organizados para as eleições 
Autárquicas de 11 de Outubro de 2009.  
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A indústria tem um significado relativamente fraco. De menor importância encontram-

se ainda representadas na região a construção, o comércio, a indústria hoteleira, transportes e 

comunicações, bancos, seguros e serviços de apoio à comunidade. As pedreiras existentes no 

concelho empregam bastante mão-de-obra e são bastante lucrativas, o que confere a esta 

actividade grande peso económico. O turismo ocupa também um lugar importante na 

economia do concelho.  

 

1.4.3 CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO  

Originários das mais variadas localidades do país, no recenseamento de 1987, 

verificou-se que a maioria dos habitantes era proveniente do Alentejo (32,7%) e constituíam o 

grosso da população da Quinta do Conde, logo seguidos pelos oriundos da Estremadura 

(23,8%).  

Em 1994, um novo estudo mostrou que a situação se tinha alterado, invertendo os 

anteriores resultados. A estatística mostrou então que os habitantes em maior número eram os 

da Estremadura (31%) ficando os do Alentejo em segundo lugar (22%). No entanto, é de 

referir que a estatística de 1987 dizia respeito a toda a população recenseada na freguesia, 

enquanto, em 1994, a mesma estatística dizia respeito a uma amostra dessa mesma população 

recenseada. 

Muitos dos habitantes da Quinta do Conde foram, e alguns ainda são, emigrantes 

sobretudo na Alemanha e França 

De acordo com os dados relativos às eleições autárquicas de 11 de Outubro de 2009, 

estão recenseados na freguesia 17578 eleitores17. 

Actualmente, a população é bastante heterogénea fazendo-se representar, para além 

dos já mencionados, por originários de Trás-os-Montes, Ribatejo, Algarve, Minho, Açores, 

Madeira, Angola, Moçambique, Cabo Verde e outros. Nos últimos anos têm chegado à 

freguesia imigrantes dos países de Leste, Brasil e uma pequena percentagem de chineses. 

 

 

 

 

                                                      
17 Dados fornecidos pela Junta de Freguesia da Quinta do Conde 
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1.4.4 ESTRUTURA FÍSICA  

A EBI/JI da Quinta do Conde é constituída por um edifício único de dois andares, r/c e 

1º piso. Tem quatro blocos no r/c e no 1º andar – Bloco A, B, C e D. Possui ainda 3 pavilhões 

na zona exterior frontal e um pavilhão mais pequeno nas traseiras do edifício principal.  

É um edifício de altura inferior a 9 metros, com um sótão e não dispõe de caves. 

A entrada na escola faz-se pelo portão principal situado na Rua António José de Almeida, 

onde se situa a portaria. Tendo em consideração o número de alunos que frequenta a escola e 

as diferentes faixas etárias existentes, é aberto todos os dias um segundo portão na Rua Ana 

de Castro Osório, entre as 8h e as 8h30m e as 13h e as 14h, para a entrada e saída dos alunos 

do 1ºCEB. Os alunos dos outros ciclos podem entrar por este portão, dentro do horário 

referido, mas não podem sair pelo mesmo. 

A entrada principal do edifício é feita para o hall do Bloco B que dá acesso ao PBX, à 

Secretaria, Biblioteca, ASE, Reprografia, Ginásio, Bloco A e C e primeiro andar. 

Bloco A 

No r/c do Bloco A existe o bufete, uma sala de aula (actual sala de isolamento, tal como 

referido no plano de contingência da gripe A), a papelaria, o refeitório, a cozinha, um WC 

para os alunos e alunas, um WC para deficientes motores e uma arrecadação. No 1º piso 

encontram-se oito salas de aula, duas destinadas ao Pré-escolar, respectivamente A e B e seis 

destinadas ao 1º Ciclo A1, A2, A3, A4, A5 e A6. 

Neste Bloco encontram-se ainda duas salas de menor dimensão funcionando uma como 

sala de Apoios e outra destinada à Ciência Viva. Há também dois WC, um destinado aos 

alunos, meninos e meninas, e outro adaptado a alunos com deficiência motora. Existe ainda 

uma arrecadação com acesso ao sótão.  

Bloco B 

No r/c do Bloco B funciona o PBX, a Secretaria e o Centro de Recursos Educativos, a 

Direcção Executiva, a sala de pessoal, com duas casas de banho para funcionários e 

funcionárias, duas pequenas arrecadações e um núcleo de Ensino Especial.  

Podemos encontrar ainda neste piso a reprografia e uma sala destinada ao ASE. É neste 

bloco que funcionam as casas de banho destinadas aos professores.  

No 1º piso há cinco salas de aula B1, B2, B3, B6 e B7. Podemos encontrar ainda neste 

Bloco a sala de professores, a sala de Educação Musical, duas salas de Informática, uma sala 

destinada ao Clube da Matemática, a sala de Directores de Turma e três arrecadações uma das 

quais funciona como arquivo.  
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Bloco C 

No r/c do bloco C existem 8 salas de aula. Duas são destinadas à disciplina de EVT e 

outras duas são designadas por Grandes grupos, onde funciona a Sala de Estudo, e Pequenos 

grupos. Neste mesmo piso existem três casas de banho destinadas aos alunos, uma das quais 

foi adaptada para deficientes motores.  

No 1º piso funcionam duas salas de aula, a sala de Ciências Naturais e duas salas 

destinadas à disciplina de EV. Existem ainda dois laboratórios de Físico-Química e uma 

arrecadação. 

Bloco D 

No bloco D funciona o Ginásio. Compõem ainda o Bloco uma sala destinada aos 

professores de Educação Física, apetrechada de WC e balneário. Existem também dois 

balneários destinados, um às alunas e outro aos alunos. O Bloco dispõe também de uma 

arrecadação onde são guardados os materiais da disciplina. 

Espaço exterior 

Exterior ao bloco B, existe na retaguarda um pavilhão pré-fabricado que é utilizado como 

sala de aulas, onde funciona o Inglês para o 1ºCEB. 

Exteriores ao bloco C, na frente do edifício, existem três pavilhões colocados pela 

DRELVT no ano lectivo 2006/2007, para colmatar a falta de salas necessárias para o número 

de alunos e de turmas do 2º e 3º CEB.  

O recreio da Escola envolve todo o exterior do edifício. Nas traseiras, do lado direito da 

escola, existem campos de jogos destinados à prática de andebol, futebol e basquetebol.  

Do lado esquerdo existe um espaço destinado às crianças do Pré-escolar e do 1º CEB com 

um pequeno parque infantil, que se encontra vedado, e um campo de tartan. 

O resto do espaço envolvente é livre, existindo algumas árvores e plantas ao longo do 

gradeamento. 

Não dispondo de zonas cobertas no espaço exterior, quando chove os alunos apenas ficam 

com os espaços internos, como os corredores, escadas e bufete. Um número elevado de alunos 

num espaço tão restrito, permite o desenvolvimento de actividades que podem contribuir para 

a existência de danos materiais. 

No que diz respeito à segurança, a EBI/JI possui um plano de emergência, divulgado junto 

de toda a comunidade educativa e onde cada um conhece e assume o seu papel.  
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 1.4.5 CARACTERIZAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR  
 

 1.4.5.1 Alunos 

A EBI/JI da Quinta do Conde funciona em horário diurno com o Pré-escolar, 1º, 2º e 

3º CEB e em regime nocturno com Formações Modulares – Inglês, TIC (Tecnologia de 

Informação e Comunicação) e Português para estrangeiros, Curso de Educação e Formação de 

Adultos – Nível Secundário, CNO (reconhecimento e validação de competências Básico e 

Secundário). 

Cada ciclo de ensino apresenta um horário próprio, adaptado em função das 

necessidades da escola e da comunidade educativa, de acordo com a disponibilidade de 

espaço e o número de turmas existentes.  

De forma a dar resposta aos alunos que estavam em risco de abandono escolar e como 

tal não concluir a escolaridade obrigatória, foram criados os Cursos de Educação Formação, 

bem como o Currículo Alternativo para uma turma do 5ºano. 

 

Quadro 1. Alunos da EBI da Quinta do Conde 

Escola Básica Integrada da Quinta do conde 

Ano/Turma A  B C D E F G H 

Pré-escolar 25 25       

1º 24 24 24      

2º 25 25 25      

3º 24 22 24      

4º 24 24 24      

5º 26 21 22 27     

6º 27 28 28 28 10 27 28 23 

7º 28 27 24 22 24 22 28 21 

8º 28 21 23 28 27    

9º 23 17 25 26 22 15 11  

 

 a) Enquadramento familiar 

Os alunos pertencem a famílias estruturadas tradicionalmente, vivendo na maioria dos 

casos com os pais ou com um dos pais e um núcleo familiar reconstruído. Há alunos que 

vivem apenas com um dos progenitores, mas não há situações significativas de vivência fora 

do núcleo familiar, seja ele mono ou bi-parental. 
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A grande maioria dos pais dos alunos possui o nível de escolaridade básica e 

secundária, sendo pouco significativo o número de pais sem qualquer tipo de educação 

escolar formal. 

A função de encarregado de educação é sempre assumida por familiares próximos (pai 

ou mãe) dos alunos. No entanto, é notório o predomínio das mães com esta função. 

1.4.5.2 Docentes 

O Agrupamento dispõe de 118 professores dos diferentes níveis de ensino, sendo 6 

colocados por contrato a termo, 18 colocados para além do quadro e 96 que estão colocados 

como quadro de agrupamento. A sua distribuição pelos diferentes ciclos e disciplinas.  

 

 Quadro 2. Pessoal Docente  

Agrupamento de Escolas da Quinta do Conde 
Pessoal Docente 

             Dpts. 
Escola 

Pré-
escolar 

1º 
CEB 

Ciências 
e Mat. 

Ciências 
Soc/Hum 

Línguas  Expr. SPO DE 

EBI/JI 2 14 28 12 19 31 1 5 

Casal Sapo 1 5       

Total  3 19 28 12 19 31 1 5 

  

Os professores do 3º Ciclo do Ensino Básico dividem-se por 4 Departamentos: 

-Departamento de Expressões 

-Departamento de Línguas 

-Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

-Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 

 a) Estrutura Interna do Departamento de Expressões 

 O Departamento de Expressões é constituído pelos docentes do Ensino Básico dos 

Grupos de Recrutamento de Educação Especial (910, 920 e 930), Educação Física (260 e 

620), Educação Musical (250), Educação Visual e Tecnológica (240) e Artes Visuais (600). 

 O Departamento é coordenado por: 

-Um Professor Titular, com estatuto de Coordenador, e coadjuvado por sub 

Coordenadores; 

-Coordenador da Unidade de Ensino Estruturado 

-Coordenador do Desporto Escolar; 

-Três Directores de Instalações 
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 b) Disciplinas agregadas ao Grupo de Recrutamento de Artes Visuais, Educação 

Visual e Tecnológica 

Do Grupo de Recrutamento de Artes Visuais, Educação Visual e Tecnológica fazem 

parte 11 professores, sendo apenas quatro, as docentes pertencentes ao Grupo de 

Recrutamento 600 de Artes Visuais, do 3º Ciclo do Ensino Básico. Leccionam as Disciplinas 

de Educação Visual e Expressão Plástica, do 7º ao 9º ano de escolaridade. 

 

1.4.5.3 Pessoal Não Docente 

Por Pessoal Não Docente entende-se o conjunto de funcionário e agentes que, no 

âmbito das respectivas funções, contribuem para apoiar a organização, a gestão e a actividade 

sócio-educativa das Escolas, incluindo os serviços especializados de apoio sócio - educativo 

que funcionem integrados ou associados ao sistema educativo. 

Aos Assistentes Operacionais incumbe o exercício de funções de apoio geral, 

incluindo as de telefonista e operador de reprografia, desenvolvendo e incentivando o respeito 

e apreço pelo estabelecimento de educação ou de ensino e pelo trabalho que, em comum, nele 

deve ser efectuado.  

Ao encarregado do pessoal auxiliar de acção educativa compete, genericamente, 

coordenar e supervisionar as tarefas do pessoal que está sob a sua dependência hierárquica. 

Aos Assistentes Técnicos compete o exercício de funções dos serviços de 

administração escolar relacionados com a actividade de todos os elementos da comunidade 

educativa. Às instalações dos serviços de administração escolar é proibido o acesso de 

pessoas estranhas;  

Em cada um destes serviços cumprem-se as normas gerais do Regulamento Interno do 

Agrupamento e normas específicas que venham a ser definidas em regulamentos próprios. 

 

 1.4.5.4 Projectos da Escola 

A escola conta com uma série de projectos e clubes, promovendo a participação de 

toda a comunidade escolar nas actividades da escola. 

Segue-se de uma forma mais pormenorizada, os objectivos gerais do Projecto 

Educativo, do Clube de Artes e da Galeria de Arte. 

• Projecto Educativo 

• Projecto Saúde Escolar 

• Projecto das Bibliotecas Escolares           
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• Projecto de Sala de Estudo 

• Projecto do Desporto Escolar 

• Projecto Entrelaçar Culturas 

• Projecto uma Aventura na Cidade 

 Tutorias                   

Actividades de complemento curricular: 

• Clube das Artes 

• Clube de Ciência 

• Clube da Matemática 

• Clube de Teatro 

• Clube do Jornal On Line  

• Clube de Informática 

• Clube das Línguas 

• Clube da Música 

• Clube de Golfe 

• Clube de Dança Antiga 

• Clube de Ginástica Acrobática 

• Clube de Cinema 

• Clube de Xadrez 

 

 1.4.5.5 Projecto Educativo da escola  

Os princípios orientadores e as atitudes e os valores do Projecto Educativo estão de 

acordo com as linhas de orientação do Currículo Nacional e da Lei de Bases do sistema 

educativo, em consonância com valores de vivência em sociedade e tendo por base as 

características da comunidade educativa. Tem por isso como principais objectivos: 

- A criação de um ambiente escolar positivo baseado na tolerância, no respeito, na 

responsabilidade, na autonomia, nos deveres e nos direitos de todos; 

- A promoção de um trabalho mais articulado entre todos os membros educativos do 

Agrupamento; 

- A integração de todos os elementos, respeitando as diferenças e promovendo a igualdade de 

oportunidades; 
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- O cumprimento da escolaridade obrigatória e a construção de percursos facilitadores do 

futuro, quer no prosseguimento de estudos, quer no mundo do trabalho; 

- A criação de oportunidades diferenciadas e percursos diversificados que conduzam ao 

aumento do sucesso educativo dos alunos, independentemente das suas capacidades 

cognitivas e dificuldades de aprendizagem; 

- A valorização/desenvolvimento do gosto pelo trabalho, pelo estudo, pela investigação e por 

um saber intelectual pessoal; 

- A optimização dos recursos disponíveis no Agrupamento, tendo em vista um melhor 

resultado das aprendizagens e das actividades escolares;  

- A participação de toda a comunidade educativa na vida escolar, em especial dos 

Encarregados de Educação, para que cada elemento seja activo, solidário e crítico, 

desenvolvendo a sua cidadania e a sua participação democrática. 

 

1.4.5.6 Clube das Artes 

A necessidade de criar o Clube de Artes Plásticas na escola surge por várias razões, 

entre as quais se destacam: 

- Existência de um espaço lúdico, de inscrição facultativa, tornando-se de forma privilegiada 

um espaço de observação, de reflexão, de discussão e crítica, de partilha de conhecimentos  e 

experiências/aprendizagens; 

- Proporcionar a oportunidade de os alunos desenvolverem a sua personalidade, de  lhes 

desenvolver  expressões e  formas de comunicação, a criatividade e a sensibilidade estética, 

através da expressão artística;   

- Porque estando a escola com demasiada população escolar e esse excesso de alunos 

desencadear, por vezes, situações de agressividade, pode este espaço lúdico de aprendizagem 

permitir canalizar de forma correcta as energias dos alunos, libertando-os de tensões, 

promovendo a inter-ajuda,  a solidariedade,  e a consciência cívica;  

a) Princípios Organizativos 

O Clube de Artes Plásticas é um espaço lúdico de aprendizagem da expressão artística. 

Este clube é destinado a alunos do 1º, 2º e 3º ciclo do ensino básico. 

A organização das actividades, a dinamização e o cumprimento de horários deste 

clube é da responsabilidade dos professores do Grupo de Recrutamento de Artes e 

Tecnologias que assumem anualmente essas funções. 
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Poderão ser convidados a colaborar, especialistas, alunos e outros membros da 

comunidade educativa.  

A inscrição é facultativa com conhecimento dos Encarregados de Educação.  

Apesar do carácter facultativo haverá um registo de frequência dos alunos de forma a 

poder fazer-se um balanço sobre a assiduidade e a conveniência ou não de dar lugar a outros 

alunos. O número máximo de alunos a trabalhar com o professor será de 10 a 15 alunos e o 

horário será estipulado conforme a disponibilidade horária dos professores. 

b) Objectivos 

- Desenvolver a partilha de sentimentos/ emoções, as capacidades de inter-ajuda, 

solidariedade e consciência cívica, o gosto pela escola como espaço de convívio/formação; 

- Experimentar instrumentos de registo, materiais variados, suportes diferentes, novos meios e 

técnicas e a tridimensionalidade; 

- Exercitar destrezas manuais, técnicas e meios expressivos;  

- Estimular a sensibilidade estética e artística, as capacidades expressivas e comunicativas e as 

capacidades de análise e de crítica.  

 

 1.4.5.7 Galeria de Arte 

Os Professores do Departamento de Artes e Tecnologias da Escola promoveram, 

durante o ano de 2008, a criação de  uma  Galeria de Arte  no  espaço do átrio principal, onde 

são expostos trabalhos realizados pelos alunos ilustrativos da “Vida e Obra de Artistas 

Nacionais e Estrangeiros”.  

Pretende-se que os alunos façam visitas à Galeria de Arte, tendo como guias os 

professores, promovendo assim, o diálogo com os alunos acerca das obras expostas, através 

da análise das formas, das linhas, da luz, das cores, das texturas e dos diversos materiais ali 

presentes. 

De seguida, apoiando-se em fichas elaboradas pelos professores responsáveis por cada 

exposição, os alunos exploram aspectos das obras observadas, desenvolvendo a sua expressão 

gráfica e criatividade. 

O espaço escolhido permite que toda a Comunidade Escolar possa também desfrutar 

desta iniciativa cultural, indo assim ao encontro dum objectivo do Projecto Educativo de 

Escola.  
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1.4.5.8 Centro de Recursos Educativos 

A Biblioteca/Centro de Recursos (BE/CRE) da Escola Básica Integrada da Quinta 

do Conde é constituída por um conjunto de recursos físicos (instalações, equipamento), 

humanos (professores, funcionárias) e documentais (papel, audiovisual e informático), 

organizados de modo a oferecerem à comunidade escolar elementos que contribuam para a 

sua formação e informação. Situa-se no rés-do-chão do bloco B. O horário de 

funcionamento do CRE é das 8.30h às 18.30h. Os recursos da BE/CRE estão organizados 

em três grandes grupos:  

a) Materiais impressos: inclui livros, periódicos e um arquivo com trabalhos de alunos;  

b) Recursos informáticos: inclui computadores, impressoras, CD-ROM e DVD;  

c) Recursos audiovisuais: inclui equipamento áudio e vídeo (projectores de vídeo, televisores, 

vídeos e leitores de DVD), assim como cassetes de áudio, vídeo e DVD).  

 

1.4.6 CARACTERIZAÇÃO GERAL DA TURMA – 8º E 
 

Quadro 3. Caracterização geral da turma 

Nº 

ALUNO  NOME  DATA NASC /IDADE 
FORA 

ESC 

OBRIG  
EMRC REP 

RETENÇÕE

S 
(ANOS) 

NEE ASE 

1 André 28-08-1994 / 15 X  X X 2 / 7º,8º    

2 Catarina 05-05-1996  / 13  X    A 

3 César 24-01-1995 / 14    1 / 2º   

4 Daniel 19-11-1996 / 12       

5 Eduardo 14-11-1995 / 13    1 / 7º  A 

6 Emérco 11-08-1993 / 16 X X X   B 

7 Ezequiel 17-10-1993 / 15 X X X 
3 / 4º, 
7º, 8º 

 A 

8 Filipa 21-07-1994 /15 X X  2 / 5º, 7º   

9 Francisco 08-07-1996 /13  X    A 

10 Gonçalo 23-08-1994 / 15 X X  2 / 5º, 7º   

11 Inês 01-03-1996 / 13       
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12 Joana 01-09-1994 / 15 X X X 2 / 6º, 8º  A 

13 Licínio 24-09-1996 / 12  X    A 

14 Marco 12-07-1995 / 14  X  1 / 2º  B 

15 Marcos 21-12-1993  / 15 X  X 3 / 5º, 7º X A 

16 Margarida 29-04-1995 / 14  X X 1 / 8º  B 

17 Miguel 18-05-1994 / 15 X   2 / 4º, 7º   

18 Nádia 21-09-1994  / 14  X  2 / 7º   

19 Natacha 13-09-1996 / 13  X     

20 Noé 25-10-1995  / 13  X  1 / 5º   

21 Nuno 08-04-1996  / 13  X     

22 Rafael 06-03-1996 / 13       

23 Sara 19-07-1993 / 16 X   2 / 5º, 7º   

24 Tânia 12-09-1996 / 13  X     

25 Tiago 17-01-1996 / 13       

26 Zhou Lan 23-01-1993 / 16 X    1 / 4º  B 

27 David 17-12-1996 / 12       A 

Total 27  10 15 6 15 1  

 

Como é possível verificar pelo quadro 4, a turma é constituída por 18 rapazes e 9 

raparigas com idades compreendidas entre os 12 e os 16 anos. São quinze os alunos com 

retenções ao longo do seu percurso escolar, havendo quatro alunos já repetentes no 8º ano de 

escolaridade e dez fora da escolaridade obrigatória. Existe um aluno com necessidades 

educativas especiais. 

 

 1.4.6.1 Interesses e Motivações Específicas 

A partir das informações recolhidas pela Directora de Turma, junto dos alunos, podemos 

constatar que a maior parte dos alunos diz gostar da escola, esta é para eles um lugar onde se 

aprende coisas novas e onde se pode estar e fazer amigos (Figura.1). 
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e Inglês. Por outro lado, as disciplinas em que os alunos dizem sentir maiores dificuldades são 

a Matemática, Português e 

A maioria dos alunos costuma

familiares e explicadores, no entanto

contribui para o seu insucesso escolar. Apontam 

para o insucesso, o desinteresse pela disciplina, a indisciplina na sala de aula e a falta de 

concentração (Figura 2). 
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Como podemos observar na Figura 3, a maior parte os alunos afirma aprender
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se em manter a escola limpa e a não danificar os materiais, 

e pedir autorização antes de falar, contudo, grande parte diz conversar às vezes 

com os colegas durante as aulas. 

falhas na compreensão da linguagem dos …

falta de hábitos de estudo

falta de oportunidade para esclarecimento de …

conteúdos difíceis

rapidez no tratamento dos assuntos

indisciplina na sala de aula

terem outro tipo de solicitações

falta de atenção/concentração

esquecimento rápido do que foi trabalhado

desinteresse pela disciplina

relação com os colegas

relação com os professores

outra -

11

6

9

9

2

10

4

11

2

Factores que contribuem para o insucesso dos alunos

IDIMENSIONAL ATRAVÉS DA MEDALHÍSTICA  

INA DE EXPRESSÃO PLÁSTICA NO CURRÍCULO ESCOLAR  
 

39 

 

afirma aprender melhor 

quando o professor explica a matéria recorrendo a meios audiovisuais e multimédia em sala 

a maior parte dos alunos 

 deixar tudo arrumado 

e pedir autorização antes de falar, contudo, grande parte diz conversar às vezes 

19

19

18

20

Factores que contribuem para o insucesso dos alunos



O DESENVOLVIMENTO DA L

CAPÍTULO I 

 

 

 

O que os alunos preferem fazer

consola ou computador, ver televisão

música ou ajudar os pais mas dizem 

 

o professor explica a matéria

fazes fichas de trabalho

participas num trabalho de grupo

os alunos dinamizam actividades na aula

são apresentados filmes, meios audiovisuais e/ou 
multimédia

Na sala de aula aprendes mais quando:

costumas estar com atenção nas aulas?

conversas com os teus colegas durante as aulas?

realizas as tarefas da aula?

respondes às perguntas que o professor faz na aula?

antes de falar pedes autorização

deixas tudo arrumado quando sais?

preocupas-te em manter a escola limpa e em não 
danificar os materiais?

DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM PLÁSTICA TRIDIMENSIONAL ATRAVÉS

CAPÍTULO I – ENQUADRAMENTO DA DISCIPLINA DE EXPRESSÃO PLÁ

Figura 3. 

Figura 4. 
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1.4.6.2 Alunos ao abrigo do Dec.

O aluno número quinze é avaliado de acordo com o Dec.

limitações cognitivas e emocionais devido a problemática mental (doença bipolar).

As medidas educativas integrantes do processo de ensino e aprendizagem (art.º 16º do 

decreto-lei nº 3/2008, de 7 de Janeiro) são as seguintes:

- Apoio Personalizado;

- Apoio Pedagógico Personalizado a Língua Portuguesa e Matemática;

- Adequações Curriculares I

- Adequações no Processo de Avaliação;

- Experiência pré-profissional na Cercizimbra e no Quartel dos Bombeiros de Sesimbra na 

Quinta do Conde. 
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10
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1.4.6.3 Enquadramento familiar da turma 

  A maior parte dos alunos vive com os pais, no entanto, é a mãe que, na maior parte 

dos casos, desempenha a função de Encarregado de Educação. 

 

Quadro 4. Nível de escolaridade dos pais 

Escolaridade Pai Mãe 

Sem habilitações - - 

Básico-1ºciclo 2 1 

Básico-2ºciclo 4 3 

Básico-3ºciclo 5 8 

Secundário 7 5 

Bacharelato - - 

Licenciatura - - 

Mestrado - - 

Doutoramento - - 

Pós-Graduação - - 

Formação Desconhecida 8 9 
 

 

Quadro 5. Situação de empregabilidade dos pais 

Situação/Emprego dos Pais Pai Mãe 

Trabalhador por conta de outrem 20 16 

Trabalhador por conta própria 5 4 

Doméstica - 6 

Reformado 1 - 

Desempregado - - 

Situação desconhecida 1 - 
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1.4.6.4 Enquadramento escolar da turma 
 

 
Quadro 6. Enquadramento escolar da turma no ano lectivo anterior 

 
 
 
 

Nº 

 

NOME 

ALUNOS COM PROBLEMAS DE 

ASSIDUIDADE  
Nº DOS ALUNOS QUE TRANSITARAM 

COM DIFICULDADES : 

COM M EDIDAS 
CORRECTIVAS  

PROVAS DE 
RECUPERAÇÃO 

COM  
2 NÍVEIS  <3 / NS 

COM  
+ DE 2 Níveis <3 

1 André X X  X 

2 Catarina    X 

3 César   X  

5 Eduardo    X 

6 Emérco    X 

7 Ezequiel X   X 

8 Filipa   X  

9 Francisco   X  

10 Gonçalo   X  

11 Inês   X  

12 Joana    X 

14 Marco   X  

15 Marcos    X 

16 Margarida    X 

17 Miguel X   X 

18 Nádia X    

21 Nuno   X  

22 Rafael X    

24 Tânia    X 
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Quadro 7. Perfil da turma no presente ano lectivo. 

 

 

 
 

Nº Nome 

Atenção / 
Concentração 

Organização/ 
Métodos de 

trabalho 
Participação 

Cumprimento 
de tarefas 

TPC Comportamento 

NS S SB NS S SB NS S SB NS S SB NS S SB NS S SB 

1 André x    x   x   x  x   x   

2 Catarina  x   X   x   X   x   x  

3 César x    X   x   X   x   x  

4 Daniel  x   X   x   X   x   x  

5 Eduardo x   x   x   x   x   x   

6 Emérco  x   x   x   x   x   x  

7 Ezequiel  X   X    x  X    x  x  

8 Filipa  X   X   x   X   x   x  

9 Francisco  X   X   x   X   x   x  

10 Gonçalo  X   X   x   X  x    x  

11 Inês  X   X   x   X    x   x 

12 Joana  X   X   x   X   x   x  

13 Licínio  X   X   x   X    x  x  

14 Marco  X   X   x   X  x     x 

15 Marcos x   x    x   X  x     x 

16 Margarida  X   X   x   X   x   x  

17 Miguel X    X   x   X   x  x   

18 Nádia X    X   x   X   x   x  

19 Natacha  X   X   x   X    x   x 

20 Noé  X   X   X   X   X   X  

21 Nuno X    X   x   X    x  x  

22 Rafael X    X   X   X  X    X  

23 Sara  X   X   x   X   x   x  

24 Tânia X    X  x    X  x    x  

25 Tiago  X   X   x   X  x    x  

26 Zhou Lan  X   X   X   X   x    x 

27 David  X   X   x   X   x   x  

Total 
9 18  2 25  2 24 1 1 26  8 14 5 3 19 5 
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1.4.6.5 Problemas diagnosticados pelo Conselho de Turma 

 

a) Assiduidade 

No presente ano lectivo, devido principalmente a falta de pontualidade e a situações 

disciplinares em sala de aula, já há alunos com excesso grave de falta a algumas disciplinas, 

pelo que realizaram medidas correctivas.  

b) Comportamento 

Os alunos revelam um comportamento irregular e agitado, com focos de muita 

conversa e distracção, havendo também algumas situações disciplinares a referir. Este 

comportamento condiciona a aquisição e compreensão dos conteúdos. 

c) Cumprimento de tarefas extra aula 

Os alunos são pouco responsáveis no cumprimento das tarefas extra-aula (T.P.C.), 

uma vez que alguns deles não as realizam com bastante frequência e outros limitam-se a 

copiar as soluções dos livros ou as resoluções doutros colegas. 

 d) Hábitos e métodos de trabalho 

Os alunos desta turma revelam hábitos de trabalho pouco regulares e desadequados às 

suas dificuldades. Nas aulas, apesar de estarem aparentemente atentos e concentrados e de 

cumprirem as tarefas propostas, nalgumas disciplinas, são pouco participativos e não 

interagem no processo de ensino aprendizagem.  

e) Áreas disciplinares fortes / problemáticas 

O Conselho de Turma considera que a turma no geral, demonstra falta de maturidade, 

falta de responsabilidade, falta de empenho, falta de autonomia, falta de hábitos e métodos de 

estudo e de trabalho, conversa constante e desatenção nas aulas. Existe, por parte de alguns 

alunos, comportamentos perturbadores do bom funcionamento das aulas. De uma forma geral, 

os alunos da turma revelam dificuldades de concentração e memorização decorrentes do seu 

comportamento inadequado (muita conversa), condicionando assim os resultados escolares.  

No que respeita ao trabalho de grupo, os alunos têm dificuldades em trabalhar com 

método e organização (são de um modo geral pouco organizados na distribuição de tarefas). 

Como áreas fortes temos o facto da grande maioria dos alunos conhecer-se de anos 

lectivos anteriores e existir uma relação de empatia entre eles. 
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f) Aproveitamento Global 

 O Conselho de Turma considera que o aproveitamento global da turma é muito 

insatisfatório, uma vez que cerca de dois terços da turma apresenta um elevado grau de 

insucesso - dois ou mais níveis inferiores a três. 

 Da análise do rendimento escolar alcançado em cada disciplina, verifica-se que as 

disciplinas de Matemática e Educação Visual apresentam um insucesso elevado.  

Apreciado o comportamento, o Conselho de Turma considera-o, de uma forma global, 

pouco satisfatório dado que alguns alunos apresentam intervenções inoportunas e 

perturbadoras do funcionamento das aulas, não respeitando os colegas e os professores, não 

sabendo ouvir nem intervir; não aceitando críticas nem orientações dos professores, não 

apresentando os trabalhos de casa pedidos pelos professores, cujo objectivo é a consolidação 

dos conteúdos leccionados em aula.  
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CAPÍTULO  II  – METODOLOGIA  E ESTRATÉGIAS  DE ENSINO 
 

2.1 ESTRATÉGIAS  DE ENSINO CONCEBIDAS E SUA JUSTIFICAÇÃO  

No sentido de dar continuidade ao trabalho realizado no ano lectivo de 2008/2009 na 

disciplina de Introdução à Prática Profissional, foram acompanhadas as aulas da turma do 8ºE 

de Expressão Plástica durante o 1º semestre18  do ano lectivo 2009/2010, tendo como 

professora cooperante a Professora Leonor Lopes. 

Este acompanhamento foi realizado através da observação directa das aulas de 

Expressão Plástica desta turma e também através da participação activa em algumas aulas mas 

sempre sob orientação da professora cooperante. 

Toda a planificação do 1º semestre foi da inteira responsabilidade da professora 

Leonor Lopes, cabendo-me a mim planificar o início do 2º semestre até ao final do 2º Período 

já de forma autónoma, com vista a desenvolver a unidade temática referida no Relatório da 

Prática de Ensino Supervisionada. 

A planificação do 1º semestre incidiu essencialmente no estudo da escultura como 

expressão do volume onde foi feita uma introdução aos critérios para a análise da escultura, 

apoiada em apresentações powerpoint, imagens de esculturas em vários materiais e em fichas 

de trabalho. Foi realizada também uma visita de estudo ao Museu Gulbenkian e ao CAM onde 

os alunos puderam assistir à visita guiada da exposição “Olhar, Ver, Interpretar”. 

O projecto inicial desenvolvido pelos alunos foi realizado a partir do perfil 

tridimensional de cada aluno sob o tema “A janela da minha cabeça”. Numa primeira fase 

foram realizadas maquetas com vários estudos e soluções. Foi pedido aos alunos que 

transformassem um objecto bidimensional (perfil em folha de cartolina) em objecto 

tridimensional, através de cortes e dobragens para, numa fase posterior, este ser “ilustrado” 

nos vários planos recorrendo a técnicas de pintura e colagem, permitindo também a 

exploração de vários materiais. 

O segundo projecto individual de escultura foi desenvolvido essencialmente em arame 

e assente nas potencialidades deste material na definição de volumes. 

Para as aulas de Expressão Plástica do 1º Semestre foram utilizados vários materiais 

de apoio como alguns recursos TIC (computador, projector multimédia); apresentações 
                                                      
18 De acordo com o estipulado no Decreto-Lei nº6/2001, esta disciplina é de opção facultativa. No 7º e 8º ano 
partilhará equitativamente com a disciplina de Educação Tecnológica um bloco semanal de 90 min, em regime 
semestral. Cada turma será desdobrada em dois grupos, correspondendo a cada um a carga horária de 90 min 
semanais durante dois semestres. 
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powerpoint, textos, fichas de trabalho, materiais reciclados, corda, arame, papel, cartolina, 

lápis pastel, cartão.  

 

2.1.1 A  ESTRATÉGIA DE ENSINO E OS OBJECTIVOS DE APRENDIZAG EM  

Não tendo havido, ainda nesta altura, um contacto directo com os alunos do 2º turno 

que iriam frequentar as aulas do 2º semestre, elaborou-se a planificação para uma unidade de 

trabalho sobre medalhística para os alunos desta turma, de acordo com a observação e o 

acompanhamento das aulas no decorrer do 1ºsemestre, toda a informação existente sobre a 

turma, transmitida através dos dados recolhidos junto do Conselho de Turma, e tendo em 

conta o programa de Expressão Plástica do 8º ano da escola. 

Da análise, já referida anteriormente no ponto 1.4.6 da caracterização geral da turma, e 

mais especificamente no ponto 1.4.6.5 nos problemas diagnosticados pelo Conselho de 

Turma, podemos afirmar que, de um modo geral, os alunos apresentam problemas de 

aprendizagem relacionados com a pouca motivação para o estudo, a falta de iniciativa própria, 

a falta de atenção e um comportamento agitado nas aulas. 

São alunos com poucos hábitos de trabalho, de estudo e de pesquisa e não estão 

habituados ao esforço nesse sentido. No que diz respeito a objectivos e plano de estudos 

futuros, a maior parte da turma diz não querer prosseguir estudos universitários. 

 Ao longo do 1º semestre observámos que vários alunos chegavam atrasados à aula, 

sendo esta a primeira aula do dia, tendo início às 8:00h da manhã. Chegavam, na sua maioria, 

pouco motivados, não eram necessariamente mal comportados mas sim pouco activos, 

demorando muito tempo a iniciar o seu trabalho e muitas vezes ficavam a olhar sem saber por 

onde começar, muito pouco criativos e com medo de errar, não experimentavam os materiais, 

não mexiam neles ou limitavam-se a fazer o que a professora dava como exemplo ou 

sugestão.  

Com o receio de que este comportamento se repetisse com os alunos do 2º semestre, 

planificou-se, desde a primeira aula, para esta unidade temática, uma série de exercícios 

rápidos e experimentais, apoiados na contextualização histórica. Por nos parecer de extrema 

importância dar a conhecer aos alunos o enquadramento histórico da temática a desenvolver, 

foram programadas aulas de carácter teórico-prático. A fundamentação teórica como ponto de 

partida para o desenvolvimento do trabalho prático ao longo desta unidade temática, criada no 

âmbito da disciplina de expressão plástica, pareceu-nos fazer todo o sentido, com vista a 

suscitar nos alunos a curiosidade e hábitos de pesquisa sobre o trabalho que desenvolvem. Os 
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alunos ficam assim mais enriquecidos do ponto de vista do saber e podem entender, desta 

forma, a existência de um fio condutor entre o que lhes é transmitido e realizado na sala de 

aula e a história, não sendo por isso um mero exercício prático, sem qualquer justificação19.  

A estratégia de ensino utilizada assenta por isso, na contextualização histórica da 

Medalha, factos do seu aparecimento com maior incidência a partir do Renascimento até aos 

nossos dias, porém em traços muito largos, não pretendendo com isso dar uma aula de 

história; na aquisição de conhecimentos sobre os vários artistas e medalhistas portugueses; na 

aprendizagem da técnica da medalhística através da experimentação de diferentes e variados 

materiais; na aquisição de conhecimentos dos elementos da linguagem plástica tridimensional 

através da aprendizagem duma tecnologia - Medalhística. 

Para além das aulas, planificámos também uma visita de estudo às Oficinas de 

Medalhística da FBAUL, para os alunos realizarem um workshop de medalhística com o 

Professor João Duarte. 

Através do trabalho desenvolvido, os alunos devem terminar a unidade com as 

seguintes competências: 

- Conhecer os conceitos e terminologias da medalhística; 

- Conhecer alguns dos artistas e medalhistas portugueses; 

- Conhecer os elementos da linguagem plástica tridimensional através da aprendizagem duma 

tecnologia (medalhística); 

- Conhecer um conjunto específico de materiais, instrumentos e técnicas; 

- Experimentar/ Aplicar as técnicas e instrumentos de forma correcta e criativa; 

- Desenvolver a capacidade de autonomia; 

- Ser capaz de se pronunciar criticamente em relação ao seu trabalho e ao dos colegas; 

 

 
 

 
                                                      
19 Criatividade não significa improvisação sem método: dessa maneira apenas se faz confusão e se cria nos 
jovens a ilusão de se sentirem artistas livres e independentes. A série de operações do método projectual é feita 
de valores objectivos que se tornam instrumentos de trabalho nas mãos do projectista criativo. Munari, B. - Das 
coisas nascem coisas, p.21. 
Infelizmente um modo de projectar muito difundido nas nossas escolas é o de incitar os alunos a encontrarem 
ideias novas, como se devessem inventar tudo desde o princípio todos os dias. Munari, B. - Das coisas nascem 
coisas, p.22. 
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2.1.2 RECURSOS DIDÁCTICOS 

Para as aulas de Expressão Plástica foram utilizados materiais de apoio como alguns 

recursos TIC (computador, projector multimédia); apresentações powerpoint, textos, fichas de 

trabalho, fichas de leitura, medalhas de diferentes autores e épocas; barro, teques, corda, 

arame, materiais reciclados, gesso, papel. 

Tendo em conta as características do projecto, tanto a planificação como os recursos 

didácticos podem sofrer alterações ao longo do ano lectivo, mantendo assim, o carácter de 

abertura à experimentação que assinala a disciplina20. 

Contudo, os materiais didácticos são preparados tendo em conta a faixa etária dos 

alunos e o seu percurso escolar. Alguns dos conteúdos cruzam-se com a disciplina de História 

e de Português, promovendo assim a interdisciplinaridade pretendida durante o percurso 

escolar do aluno. 

 

2.2 PLANIFICAÇÃO  E DESCRIÇÃO SUMÁRIA  DAS AULAS  REALIZADAS 
 

 2.2.1 CONTEÚDOS LECCIONADOS  

No que diz respeito aos conteúdos leccionados na unidade didáctica, foram preparados 

alguns recursos didácticos de carácter teórico, no sentido de acompanhar e reforçar o 

desenvolvimento do trabalho prático nas aulas. 

Demos início à primeira aula com a ajuda de uma apresentação powerpoint (ver anexo 

I), com uma breve contextualização histórica da medalha, desde o seu aparecimento, 

intimamente relacionado à comemoração ou a eventos considerados importantes, até aos 

nossos dias, no sentido de dar a perceber aos alunos, as alterações que esta tem sofrido ao 

longo dos tempos. 

Começámos por dizer que as medalhas têm sido utilizadas persistentemente pela 

humanidade desde o antigo Egipto. Porém, confundida com a moeda durante a época romana, 

foi em Itália no período do Renascimento, com o artista das cortes italianas, o famoso pintor 

Pisanello, que a medalha ganhou relevo. Inspirou-se nas moedas da Antiguidade, sobretudo 

nas de Roma imperial e criou em 1438 a medalha do imperador de Bizâncio, João VIII 

Paleólogo, fazendo assim nascer a medalhística como disciplina autónoma. O modelo lançado 

                                                      
20 A experimentação de materiais e de técnicas e, portanto, também de instrumentos, permite recolher 
informações sobre novas utilizações de um produto inventado com um único objectivo. Munari, B. - Das coisas 
nascem coisas, p.58. 
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por Pisanello era, essencialmente, comemorativo e sem qualquer valor monetário, podendo 

ser facilmente reproduzido, guardado, mostrado e transportado, tendo como função evidente 

retratar21. Dadas todas estas características, rapidamente a medalha se tornou numa espécie de 

objecto de culto e de coleccionismo por parte dos ilustres da época, surgindo assim os 

gabinetes de medalhas.  

Outro pormenor importante era o facto de Pisanello incluir a sua assinatura em cada 

medalha que executava, fruto das influências do movimento humanista que caracterizou a 

época, dando desta forma um carácter de relevo ao artista criador da obra. 

Podemos então dizer que foi durante o Renascimento que a medalha se afirmou como 

género artístico, contudo, sempre sujeita a regras muito rígidas, tendo como objectivos a 

comemoração e a homenagem, condicionando as suas possibilidades de representação formal 

e a sua configuração: disco metálico com duas faces planas (anverso e reverso), seguindo as 

regras da perspectiva e que se transporta facilmente na mão22. 

Até ao final do século XV esta actividade praticou-se unicamente em Itália, no 

entanto, as condições políticas e sociais contribuíram na fuga de muitas artistas para outros 

países europeus, factor decisivo para a expansão da medalha noutros locais. 

Em França, por exemplo, as medalhas não tinham como principal função retratar de 

forma fidedigna as suas personagens mas sim a dignidade conferida pelo cargo que 

ocupavam, não interessava a aparência pessoal nem eram valorizados os elementos 

simbólicos que caracterizavam as medalhas italianas. 

Mais tarde, entre a Exposição Universal de 1889 e o início da II Guerra Mundial, a 

medalha artística francesa sofreu uma renovação devido à evolução dos métodos de fabrico no 

que diz respeito às técnicas de fundição e de estampagem, associado ao investimento na 

formação dos artistas medalhistas e de mercados alternativos e mecenas. 

Foi fundada em 1889 a primeira denominada Société des Amis de la Médaille Française, 

fundada por Roger Marx. Esta sociedade teve um papel fundamental na introdução de novas temáticas 

entre os artistas, deixando para segundo plano a temática comemorativa, surgindo assim motivos 

relacionados com o trabalho, sobretudo o trabalho rural. 

                                                      
21 O artista pretendeu fazer a biografia de contemporâneos seus que, por nascimento ou acções, alcançaram a 
notoriedade, e corresponder ao seu desejo de deixar aos vindouros uma imagem de si próprios em suporte 
portátil, pouco dispendioso, resistente e de fácil reprodução. Numa medalha com reduzido formato, conseguia-
se reunir um considerável volume de informação, tanto a nível de palavra como de imagem, num encontro entre 
a literatura e a arte. Figueiredo, M. R. - Medalhas e Plaquetes Colecção Calouste Gulbenkian, p.17 
22 Mantidas na mão, os pormenores de execução das medalhas e as suas legendas eram passíveis de leitura, 
aproximando-as ou afastando-as dos olhos, conforme necessário. Figueiredo - Medalhas e Plaquetes Colecção 
Calouste Gulbenkian, p.18. 
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Em 1925 surge a Société Française des Amis de la Médaille, produzindo exclusivamente 

medalhas fundidas em reacção à utilização cada vez mais frequente da máquina de redução que 

produzia através de meios mecânicos, medalhas cunhadas em série, contudo, as temáticas apresentadas 

eram preferencialmente da Antiguidade clássica. 

A seguir à I Guerra Mundial passaram a ser utilizadas formas simples e angulosas, a par de 

motivos geométricos e padrões abstractos, ausência de detalhe e alguma estilização, sofrendo 

influências da Arte Déco.  

Em 1937 foi criada uma fundação de cariz internacional como mais um meio de promoção da 

medalha, a Fédération Internationale des Editeurs de Médailles – FIDEM, passando mais tarde a 

Fédération Internationale de la Médaille, abrangendo um maior número de membros e de actividades. 

Logo depois da II Guerra Mundial a medalha sofre mais uma vez outro tipo de influência, 

abandonando a Arte Déco, acompanhando agora as influências da arte contemporânea. 

No que diz respeito a Portugal, até ao séc. XIX, a medalha foi quase sempre da autoria 

e de fabrico de estrangeiros ou mantinha grandes influências estéticas provenientes de 

correntes artísticas presentes em medalhas francesas e italianas. Quase sempre encomendadas 

por motivos de celebrações de comemorações, pessoas, instituições, monumentos e 

efemérides, a medalha era, em geral, cunhada, de edição restrita e por isso, de distribuição 

limitada. Os metais mais utilizados eram o bronze, o cobre e a prata. 

Contudo, considera-se que a primeira medalha portuguesa tenha sido feita em 1648, a 

medalha da Imaculada Conceição mandada cunhar pelo rei D. João IV, em honra da 

Imaculada Conceição. 

A partir do séc.XX, com o aparecimento de vários movimentos artísticos que 

caracterizaram principalmente a segunda metade do século, a medalha acompanha estas 

transformações e rupturas, ganhando assim características de natureza mais escultural e 

objectual. Começa-se a dar mais valor à intenção do artista e não apenas ao tema 

comemorativo. As linguagens e modos de expressão multiplicam-se com o aparecimento de 

novas técnicas e materiais, novas finalidades e com eles também novos processos de 

fabricação. Deste modo, a medalha ganha espaço interior, tridimensionalidade, novas 

possibilidades gráficas e/ou até uma função lúdica.  

A medalha portuguesa moderna teve início no começo do séc.XX com as medalhas do 

escultor João da Silva muito influenciado pela “Escola de Paris”, onde trabalhou e estudou 

durante dezoito anos. O escultor é assim considerado o pai da medalha moderna portuguesa: 

 
(…) João da Silva, chegado a Paris em Agosto de 1900, foi um dos autores do que de melhor 
se fez em Portugal durante os primeiros 60 anos do século XX, produzindo medalhas 
clássicas, cunhadas, de excelente execução técnica e belo desenho, mas sem verdadeiramente 
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romper com o conceito de medalha comemorativa afirmado desde o Renascimento. (Ferreira 
& Brito, 2002 p.16) 

 

Podemos mencionar também nomes como o de Leopoldo de Almeida, Numídico 

Bessone, Álvaro de Brée, António Duarte, Martins Correia, Arlindo Rocha, Euclides Vaz, 

Joaquim Correia e Raul Xavier. 

A partir dos anos 40, com a Exposição do Mundo Português, a medalha sofre um 

significativo impulso, desencadeado pelo aumento de encomendas oficiais de medalhas 

comemorativas. Como exemplos desta terceira geração, podemos referir Vasco Pereira da 

Conceição, Aureliano Lima, Helder Batista, António Paiva, Irene Vilar, José Rodrigues e 

Charters d´Almeida. 

Em 1951 o gravador/chefe da Casa da Moeda portuguesa, o escultor Norte de 

Almeida, desenvolveu através dos conhecimentos trazidos da Casa da Moeda de Paris, o 

processo da medalha cunhada em Portugal. 

No âmbito da medalha fundida, destaca-se o escultor Raul Xavier, com uma técnica 

muito pessoal e morosa, utilizando cozeduras sucessivas de provas em barro, até obter as 

medalhas com as dimensões desejadas. Executava edições muito reduzidas e de custos muito 

elevados. 

Em 1955 há, pela primeira vez, uma participação portuguesa no Congresso da 

FIDEM23, em Estocolmo. 

É, no entanto, em 1969 que se dá a ruptura com a medalha tradicional com José 

Aurélio e a sua medalha comemorativa da Inauguração da Sede e Museu da Fundação 

Calouste Gulbenkian, marcada pelo seu carácter experimental e que procurava acompanhar as 

correntes artísticas e sociais daquela época, sendo considerado o iniciador da medalha 

contemporânea portuguesa.  

A partir daí a medalha deixa de ter um carácter apenas comemorativo e assume um 

papel mais autónomo e experimental, desta forma começam a ser produzidas aquilo a que são 

chamadas as medalhas de autor e podemos referir nomes com Clara Menéres, Helder Batista, 

João Duarte, entre muitos. 

 

 

 
                                                      
23 A criação da FIDEM deu-se em 1937 (Federação Internacional dos Editores de Medalha tornou-se depois na 
Federação Internacional de Medalha). 
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2.2.2 PLANIFICAÇÃO  

No processo que envolve a planificação para o desenvolvimento dos conteúdos 

enunciados, de modo a que os alunos adquiram as competências desejadas, o professor deve 

ter em conta: 

- O perfil de competências definido; 

- Os conteúdos programáticos enunciados; 

- Os suportes, materiais e técnicas escolhidos; 

- Os campos temáticos a abordar; 

- O processo de avaliação. 

No entanto, devemos considerar que a planificação não se processa de forma linear e 

fechada, mas sim que esta poderá sofrer alterações ao longo da unidade, de forma a adaptar-se 

ao percurso da turma.  

A planificação, para além de organizar e direccionar o nosso trabalho, está também 

relacionada com a diminuição dos problemas de gestão da sala de aula, no sentido de uma 

maior preparação por parte do professor em lidar com questões que se prendem com as 

características e o ambiente da sala de aula, a motivação dos alunos e, por isso, com a eficácia 

do processo de ensino-aprendizagem. 

Neste sentido, para a planificação da unidade sobre medalhística tivemos em conta, 

para além do que já foi enumerado, questões que se prendem com o estabelecimento de regras 

e de procedimentos na sala de aula, recursos didácticos disponíveis e definição das 

actividades. 

De seguida é apresentado no Quadro 8 a planificação da unidade24 a leccionar.  

O plano de aula apresentado no Quadro 9 até ao Quadro 16 é mais um dos recursos da 

metodologia de trabalho enquanto docente, que funciona como linha orientadora mais 

pormenorizada, permitindo um maior controlo do tempo para cada uma das actividades da 

aula25. 

                                                      
24 A planificação da unidade é, em muitos aspectos, mais crítica do que a planificação diária. O plano da 
unidade associa num conjunto uma série de objectivos, conteúdos e actividades que o professor tem em mente. 
Determina o decurso geral de uma série de aulas durante dias, semanas ou mesmo meses e geralmente reflecte a 
compreensão que o professor tem tanto do conteúdo como dos processos de ensino. Arends, R. I. - Aprender a 
ensinar, p.60. 
25 Os professores que planificam tarefas e actividades adequadas à sala de aula, que tomam decisões sensatas 
acerca da atribuição do tempo e do espaço e que têm um repertório suficiente de estratégias de instrução 
construirão um ambiente de aprendizagem que minimiza os problemas de gestão e de disciplina. Arends - 
Aprender a ensinar , p. 186. 
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Quadro 8. Tabela de Planificação. 

EBI da Quinta do Conde 
 
Agrupamento de Escolas da Quinta do Conde 

EXPRESSÃO PLÁSTICA 
2º Período 2009/2010 

 
2º Semestre 

Unidade de trabalho: Medalhística 
 
Professora: Ana Isabel Sousa Gonçalves 

Ano: 8º Turma: E 

Conteúdos Actividades Competências Recursos 
Didácticos 

Espaço Tempo/Aula 
(45min) 

 
- A Medalhística e os seus autores 
em Portugal; 
 
- Técnicas utilizadas na escultura: 
cunhagem, fundição, modelagem, 
processos de realização de moldes; 
 

- Apresentação da turma (professores e 
alunos); 
 
- Regras da sala de aula, material e 
critérios de avaliação 
 
- Visualização de Apresentação 
powerpoint sobre a 
Medalha/Medalhística (exposição oral 
apoiada em imagens, textos e 
medalhas); 
 
-Realização de exercícios rápidos e 
introdutórios à experimentação de 
materiais; 

- Conhecer os conceitos e 
terminologias da medalhística; 
 
- Conhecer os vários artistas e 
medalhistas portugueses; 
 
- Contextualizar as obras na época; 
 
- Reflectir sobre os temas, os 
materiais e as inovações dos artistas 
 

- Recursos TIC: 
computador, projector 
multimédia; 
 
- Medalhas de 
diferentes autores e 
características; 
 
- Barro, teques, corda, 
arame, materiais 
reciclados 

- Sala de aula - Aulas nº 1 e nº 2 
3 de Fevereiro 
 
 

-Instrumentos e técnicas de 
linguagem/expressão plástica 
tridimensional 

- Visita de Estudo às oficinas de 
Medalhística da Faculdade de Belas 
Artes da UL; 

 

- Workshop de Medalhística com o 
Prof. João Duarte 

- Conhecer os elementos da 
linguagem plástica tridimensional 
através da aprendizagem duma 
tecnologia (medalhística); 

-Conhecer um conjunto específico de 
materiais, instrumentos e técnicas; 
- Experimentar/ Aplicar as técnicas e 
instrumentos de forma correcta e 
criativa; 

- Disponíveis na 
oficina de 
medalhística  

- Faculdade de 
Belas Artes da UL 
– Oficinas de 
Medalhística 

- Aulas nº 3 e nº 4 

10 de Fevereiro 

(manhã e tarde) 
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Conteúdos Actividades Competências Recursos 
Didácticos 

Espaço Tempo/Aula 
(45min) 

-Instrumentos e técnicas de 
linguagem/expressão plástica 
tridimensional 

- Diálogo com os alunos acerca da 
visita de estudo e dos trabalhos dos 
alunos realizados no workshop; 
 
- Realização de medalhas 
(experimentação) 

- Experimentar/Aplicar as 
técnicas e instrumentos de forma 
correcta e criativa; 
 
-Desenvolver a capacidade de 
autonomia no aluno; 

- Gesso, teques, 
pasta de moldar, 
plasticina, materiais 
reciclados, arame, 
sabão (…) 

- Sala de aula - Aulas nº 5 e nº 6 
24 de Fevereiro 

- Técnicas utilizadas na 
escultura: cunhagem, fundição, 
modelagem, processos de 
realização de moldes; 
 
-Instrumentos e técnicas de 
linguagem/expressão plástica 
tridimensional 

- Apresentação powerpoint sobre 
técnicas utilizadas na escultura: 
cunhagem, fundição, modelagem, 
processos de realização de moldes 
 
- Realização de medalhas 
(experimentação) 

- Conhecer os conceitos e 
terminologias da medalhística e 
da escultura; 
 
- Experimentar/Aplicar as 
técnicas e instrumentos de forma 
correcta e criativa; 
 
-Desenvolver a capacidade de 
autonomia no aluno; 

- Recursos TIC: 
computador, 
projector 
multimédia; 
 
- Gesso, teques, 
pasta de moldar, 
plasticina, materiais 
reciclados, arame, 
sabão (…) 

- Sala de aula - Aulas nº 7 e nº 8 
3 de Março 
 

-Instrumentos e técnicas de 
linguagem/expressão plástica 
tridimensional 

- Realização de medalhas - Experimentar/Aplicar as 
técnicas e instrumentos de forma 
correcta e criativa; 
 
-Desenvolver a capacidade de 
autonomia no aluno; 

- Gesso, teques, 
pasta de moldar, 
plasticina, materiais 
reciclados, arame, 
sabão (…) 

- Sala de aula - Aulas nº 9 e nº 10 
10 de Março 

- Instrumentos e técnicas de 
linguagem/expressão plástica 
tridimensional; 
 

- Síntese do trabalho 

- Realização de medalhas; 

 

- Realização da memória descritiva 
do trabalho realizado 

- Experimentar/Aplicar as 
técnicas e instrumentos de forma 
correcta e criativa; 

 

-Consolidação de conhecimentos; 

-Desenvolver a capacidade de 
autonomia no aluno; 

- Gesso, teques, 
pasta de moldar, 
plasticina, materiais 
reciclados, arame, 
sabão (…) 

- Sala de aula - Aulas nº 11 e 12 

17 de Março 
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Conteúdos Actividades Competências Recursos 
Didácticos 

Espaço Tempo/Aula 
(45min) 

 - Reflexão e debate sobre os 
trabalhos realizados; 

 

- Auto e Hetero - Avaliação 

- Conhecer um conjunto 
específico de materiais, 
instrumentos e técnicas; 

 

- Aplicar as técnicas e 
instrumentos de forma correcta e 
criativa; 

 

-Desenvolver a capacidade de 
autonomia no aluno; 

 

- Ser capaz de se pronunciar 
criticamente em relação ao seu 
trabalho e ao dos colegas; 

 - Sala de aula - Aulas nº 13 e 14 

24 de Março  

(Final do 2º Período) 
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Quadro 9. Plano de Aula. 

EBI da Quinta do Conde 
 
 

EXPRESSÃO PLÁSTICA 
2º Período 2009/2010 

 
2º Semestre 

3 de Fevereiro PLANO DE AULA Aulas nº 1 e nº2 

Unidade de trabalho: Medalhística 
 
Professora: Ana Isabel Sousa Gonçalves 

Ano: 8º Turma: E 

Conteúdos Actividades Competências Recursos 
Didácticos 

Espaço Tempo/Aula 
 (45+45min) 

- A Medalhística e 
os seus autores em 
Portugal; 
 
- Técnicas 
utilizadas na 
escultura: 
cunhagem, 
fundição, 
modelagem, 
processos de 
realização de 
moldes; 
 

- Apresentação da turma 
(Professores e alunos) – 5 
min; 
 
- Regras da sala de aula, 
material e  
critérios de avaliação – 10 
min;  
 
- Visualização de 
Apresentação powerpoint 
sobre a Medalha/Medalhística 
(exposição oral apoiada em 
imagens e textos) - 15 min; 
 
-Mostra de medalhas reais aos 
alunos, diálogo sobre as suas 
características – 10 min; 
 
-Realização de exercícios 
rápidos e introdutórios à 
experimentação de materiais: 
 
(distribuição por aluno das 
folhas de jornal e de barro 
sobre as mesas) 
 
- 1º Cunhagem/impressão de 
formas no barro através de 
objectos - 20min 
 
- 2º Pensar num tema e a 
partir daí trabalhar em várias 
hipóteses de medalha (esboço 
ou maqueta), que poderão ser 
desenvolvidas no workshop 
da próxima semana – 15min 
 
- Arrumar a sala – 10min 

- Conhecer os 
conceitos e 
terminologias da 
medalhística; 
 
- Conhecer os 
vários artistas e 
medalhistas 
portugueses; 
 
- Contextualizar 
as obras na época; 
 
- Reflectir sobre 
os temas, os 
materiais e as 
inovações dos 
artistas 
 

- Recursos TIC: 
computador, 
projector 
multimédia; 
 
-medalhas, teques, 
barro, materiais 
reciclados (…) 
 

- Sala de 
aula 
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Quadro 10. Plano de Aula 

EBI da Quinta do Conde 
 
 

EXPRESSÃO PLÁSTICA 
2º Período 2009/2010 

 
2º Semestre 

24 de Fevereiro PLANO DE AULA Aulas nº 5 e nº6 

Unidade de trabalho: Medalhística 
 
Professora: Ana Isabel Sousa Gonçalves 

Ano: 8º Turma: E 

Conteúdos Actividades Competências Recursos 
Didácticos 

Espaço Tempo/Aula 
 (45+45min) 

- Instrumentos e 
técnicas de 
linguagem plástica 
tridimensional. 

- Preparação d a sala para 
trabalhar - 10min; 
 
- Diálogo com os alunos 
acerca da visita de estudo 
e dos trabalhos dos 
alunos realizados no 
workshop – 15min; 
 
-Realização de medalhas 
– 55 min; 
 
Arrumar a sala – 10min 
 

- 
Experimentar/Aplicar 
as técnicas e 
instrumentos de forma 
correcta e criativa; 
 
-Desenvolver a 
capacidade de 
autonomia no aluno; 

- Gesso, teques, 
pasta de moldar, 
plasticina, 
materiais 
reciclados, 
arame, sabão 
(…) 

- Sala de 
aula 

 

 

 

Quadro 11. Plano de Aula 

EBI da Quinta do Conde 
 
 

EXPRESSÃO PLÁSTICA 
2º Período 2009/2010 

 
2º Semestre 

3 de Março PLANO DE AULA Aulas nº 7 e nº 8 

Unidade de trabalho: Medalhística 
 
Professora: Ana Isabel Sousa Gonçalves 

Ano: 8º Turma: E 

Conteúdos Actividades Competências Recursos 
Didácticos 

Espaço Tempo/Aula 
 (45+45min) 

 
-Instrumentos e 
técnicas de 
linguagem/expressão 
plástica 
tridimensional 

 
- Preparação da sala para 
trabalhar - 10min; 
 
- Continuação da realização 
de medalhas 
(experimentação) – 70 min; 
 
- Arrumara a sala – 10min. 

 
- Experimentar/Aplicar 
as técnicas e 
instrumentos de forma 
correcta e criativa; 
 
-Desenvolver a 
capacidade de 
autonomia no aluno; 

 
- Gesso, 
teques, 
materiais 
reciclados, 
cartolina(…) 

- Sala 
de aula 
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Quadro 12. Plano de Aula 

EBI da Quinta do Conde 
 
 

EXPRESSÃO PLÁSTICA 
2º Período 2009/2010 

 
2º Semestre 

10 de Março PLANO DE AULA Aulas nº 9 e nº 10 

Unidade de trabalho: Medalhística 
 
Professora: Ana Isabel Sousa Gonçalves 

Ano: 8º Turma: E 

Conteúdos Actividades Competências Recursos 
Didácticos 

Espaço Tempo/Aula 
 (45+45min) 

- Aspectos formais da 
medalha – tipologias 
principais; anverso e 
reverso; função; 
 
-Instrumentos e 
técnicas de 
linguagem/expressão 
plástica tridimensional 

- Apresentação 
powerpoint – 15 min; 
 
- Realização de ficha 
de trabalho - 30 min; 
 
- Preparação da sala 
para trabalho prático  - 
10min; 
 
- Realização de 
medalhas 
(experimentação) – 25 
min; 
 
 - Arrumar a sala – 10 
min. 

- Conhecer os 
conceitos e 
terminologias da 
medalhística e da 
escultura; 
 
- Consolidação de 
conhecimentos; 
 
- Experimentar/Aplicar 
as técnicas e 
instrumentos de forma 
correcta e criativa; 
 
-Desenvolver a 
capacidade de 
autonomia no aluno; 

- Recursos TIC: 
computador, 
projector 
multimédia; 
 
- Ficha de 
trabalho; 
 
- Gesso, teques, 
materiais 
reciclados, 
cartolina (…) 

- Sala 
de aula 
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Quadro 13. Plano de Aula 

EBI da Quinta do Conde 
 
 

EXPRESSÃO PLÁSTICA 
2º Período 2009/2010 

 
2º Semestre 

17 de Março PLANO DE AULA Aulas nº 11 e nº 12 

Unidade de trabalho: Medalhística 
 
Professora: Ana Isabel Sousa Gonçalves 

Ano: 8º Turma: E 

Conteúdos Actividades Competências Recursos 
Didácticos 

Espaço Tempo/Aula 
 (45+45min) 

 
-Instrumentos e 
técnicas de 
linguagem/expressão 
plástica tridimensional 

 
- Preparação da sala 
para trabalho prático - 
10min; 
 
- Realização de 
medalhas 
(experimentação) – 70 
min; 
 
 - Arrumar a sala – 10 
min. 
 

 
- Experimentar/Aplicar 
as técnicas e 
instrumentos de forma 
correcta e criativa; 
 
-Desenvolver a 
capacidade de 
autonomia no aluno; 

 
- Gesso, teques, 
materiais 
reciclados, 
cartolina (…) 

- Sala 
de aula 

 

 

Quadro 14. Plano de Aula 

EBI da Quinta do Conde 
 
 

EXPRESSÃO PLÁSTICA 
2º Período 2009/2010 

 
2º Semestre 

24 de Março PLANO DE AULA Aulas nº 13 e nº 14 

Unidade de trabalho: Medalhística 
 
Professora: Ana Isabel Sousa Gonçalves 

Ano: 8º Turma: E 

Conteúdos Actividades Competências Recursos 
Didácticos 

Espaço Tempo/Aula 
 (45+45min) 

 
-Instrumentos e 
técnicas de 
linguagem/expressão 
plástica tridimensional 

 
- Correcção da ficha de 
trabalho – 30 min; 
 
- Organização do 
dossier do aluno – 15 
min; 
 
- Auto – avaliação -  15 
min; 
 - Arrumar a sala – 10 
min. 

 
-Desenvolver a 
capacidade de 
organização e 
autonomia no aluno; 
 
- Ser capaz de se 
pronunciar 
criticamente em 
relação ao seu 
trabalho; 

 
 

- Sala 
de aula 
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Quadro 15. Plano de Aula 

EBI da Quinta do Conde 
 
 

EXPRESSÃO PLÁSTICA 
2º Período 2009/2010 

 
2º Semestre 

14 de Abril PLANO DE AULA Aulas nº 15 e nº 16 

Unidade de trabalho: Medalhística 
 
Professora: Ana Isabel Sousa Gonçalves 

Ano: 8º Turma: E 

Conteúdos Actividades Competências Recursos 
Didácticos 

Espaço Tempo/Aula 
 (45+45min) 

 
-Instrumentos e 
técnicas de 
linguagem/expressão 
plástica tridimensional; 
 
- Trabalho de síntese 

 
- Preparação da sala 
para trabalho prático - 
10min; 
 
- Realização de 
medalhas 
(experimentação) – 70 
min; 
 
- Realização de 
memória descritiva do 
trabalho ; 
 
 - Arrumar a sala – 10 
min. 
 

 
- Experimentar/Aplicar 
as técnicas e 
instrumentos de forma 
correcta e criativa; 
 
 - Consolidação de 
conhecimentos; 
 
-Desenvolver a 
capacidade de 
autonomia no aluno; 

 
- Gesso, teques, 
materiais 
reciclados, tinta 
acrílica, 
cartolina (…) 

- Sala 
de aula 
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Quadro 16. Plano de Aula 

EBI da Quinta do Conde 
 
 

EXPRESSÃO PLÁSTICA 
2º Período 2009/2010 

 
2º Semestre 

21 de Abril PLANO DE AULA Aulas nº 17 e nº 18 

Unidade de trabalho: Medalhística 
 
Professora: Ana Isabel Sousa Gonçalves 

Ano: 8º Turma: E 

Conteúdos Actividades Competências Recursos 
Didácticos 

Espaço Tempo/Aula 
 (45+45min) 

 
-Instrumentos e 
técnicas de 
linguagem/expressão 
plástica tridimensional; 
 
- Trabalho de síntese 

 
- Preparação da sala 
para trabalho prático - 
10min; 
 
- Realização de 
medalhas 
(experimentação) – 20 
min; 
 
- Realização de 
memória descritiva do 
trabalho – 15 min ; 
 
- Reflexão e debate 
sobre os trabalhos 
realizados – 15min; 

 
 - Arrumar a sala – 10 
min. 
 

 
- Aplicar as técnicas e 
instrumentos de forma 
correcta e criativa; 
 
 - Consolidação de 
conhecimentos; 
 
-Desenvolver a 
capacidade de 
autonomia no aluno; 
 
- Conhecer um 
conjunto específico de 
materiais, instrumentos 
e técnicas; 

- Ser capaz de se 
pronunciar 
criticamente em 
relação ao seu trabalho 
e ao dos colegas; 

 
- Gesso, teques, 
materiais 
reciclados, tinta 
acrílica, 
cartolina (…) 

- Sala 
de aula 
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2.2.3 DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS AULAS REALIZADAS  
 

Lição nº1 e nº2  

3.02.2010 

A leccionação da unidade temática teve início no 2º Período no dia 3 de Fevereiro de 

2010.  

Os alunos foram pontuais e pudemos começar a aula poucos minutos depois do toque 

de entrada. No começo desta primeira aula fez-se a apresentação dos alunos e professores, a 

definição de regras e procedimentos na sala de aula, a entrega e explicação aos alunos dos 

critérios de avaliação (Anexo VI, p.137); a introdução à unidade temática através do diálogo 

com os alunos sobre a medalhística de modo a entender em que ponto os alunos se 

encontravam relativamente ao conhecimento desta temática. 

Para introduzir o tema do nosso trabalho, começámos por perguntar se já tinham 

ouvido falar de medalhística ou medalhas, ao que a maioria dos alunos respondeu que não, 

que conheciam as medalhas dos jogos olímpicos - relação com o desporto - e pouco mais. 

Antes da apresentação powerpoint sobre medalhística (Anexo I) foram mostrados quatro 

objectos de modo a que os alunos os pudessem observar e tocar para que dissessem depois 

quais achavam que seriam ou não medalhas. A maioria disse que o objecto em forma 

rectangular e o outro de grês não eram medalhas e que os outros dois de forma circular e em 

bronze eram medalhas, precisamente devido à sua forma e matéria. Podemos concluir então 

que estes alunos tinham uma ideia estereotipada de medalha – formato circular e feita de 

metal - que a maior parte das pessoas também possui.  

A partir deste ponto quase tudo o que iriam ouvir e ver seria novo para os alunos. 

Assistiram à apresentação em powerpoint sobre medalhística, com uma exposição oral 

acompanhada de imagens e textos, onde se desmitificaram alguns preconceitos relacionados 

com a medalha e que acompanham as temáticas da medalha contemporânea. No final da 

apresentação foi-lhes feita a mesma pergunta - quais dos objectos apresentados em cima da 

mesa eram medalhas - ao que todos responderam que todas eram medalhas. Com isto 

alteraram-se algumas ideias estereotipadas do conceito de medalha, os alunos perceberam as 

ideias principais da apresentação através das perguntas e respostas que foram sendo feitas ao 

longo da apresentação.  
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De uma maneira geral, os alunos mostraram-se interessados e participativos. Pode 

dizer-se que superaram as expectativas – em parte pela caracterização da turma que foi feita 

anteriormente - entenderam os conceitos rapidamente e mostraram interesse e não apatia.  

Por fim, realizámos exercícios rápidos e introdutórios à experimentação de materiais 

nomeadamente o barro, materiais reciclados e objectos da sala de aula. Os alunos iniciaram 

desde logo o trabalho que lhes foi pedido - a experimentação de vários materiais no barro – 

através da execução de texturas, da cunhagem manual de formas, da modelagem – desta 

forma os alunos aperceberam-se que a partir de materiais simples e que todos temos em casa 

ou na sala de aula, podem obter meios para trabalhar de forma criativa e obter diversos efeitos 

plásticos. O barro foi o material escolhido como suporte principal de trabalho devido às suas 

características plásticas, adequação à metodologia do trabalho a ser desenvolvido e de fácil 

obtenção pela escola. 

No final da aula todos arrumaram a sala e alguns dos alunos queriam continuar o 

trabalho e prolongar a aula, algo difícil de acontecer, uma vez que havia horários a cumprir. 

Nesta aula foi cumprido o seu plano, os objectivos foram alcançados e a turma respondeu de 

forma positiva ao trabalho. 

 

 

 
Figura 6. Aula de Expressão Plástica. Exercício de experimentação de texturas e materiais. 
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Figura 7. Aula de Expressão Plástica. Exercício de experimentação de texturas e materiais. 

 

Aula nº3 e nº 4  

10.02.2010 

Neste dia foi realizada uma visita de estudo à Faculdade de Belas Artes da 

Universidade de Lisboa, mais propriamente às oficinas de Medalhística. Os alunos vieram 

acompanhados pelas professoras Paula Caldeira, professora da disciplina de Educação Visual, 

Leonor Lopes, professora de Expressão Plástica e por mim. Entrámos na FBAUL e fomos ao 

encontro do Professor João Duarte, responsável pela cadeira de Medalhística e orientador do 

workshop que os alunos iriam frequentar neste dia. 

A visita teve início pelas 10:00h na oficina de Medalhística onde o professor João 

Duarte começou por mostrar as várias hipóteses de materiais e de meios – ferramentas – que o 

medalhista pode utilizar desde a serra quente, o gesso, o barro, esferovite, poliuretano, chapas 

de metal, papel, entre outros. 

Depois de alguma demonstração por parte do professor foi a vez de os alunos, 

mostrando-se curiosos e um pouco ansiosos por experimentar. Passámos toda a manhã a 

experimentar materiais e técnicas, explorando as capacidades dos materiais. 
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Figura 8. Workshop de Medalhística. Corte de formas em esferovite. 

 

 

 

 

Figura 9. Workshop de Medalhística. Corte de formas em esferovite. 
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Figura 10. Workshop de Medalhística. Corte e dobragem de formas em papel. 

 

 

 

 

Figura 11. Workshop de Medalhística. Impressão de formas em chapa metálica. 
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Figura 12. Workshop de Medalhística. Corte de formas em poliuretano. 
 

 

De seguida, já depois de alguma experimentação e algum trabalho efectuado, 

procedeu-se à fase da passagem das formas para moldes em gesso, o que envolveu toda a 

preparação das peças e do gesso. Mais uma vez todos foram chamados a participar e 

mostraram-se entusiasmados. 

 

 
Figura 13. Workshop de Medalhística. Colocação de “paredes” e impermeabilização das formas para receberem 

o gesso. 
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Figura 14. Workshop de Medalhística. Preparação do gesso. 

 

 
Figura 15. Workshop de Medalhística. Realização dos moldes em gesso. 

 

De seguida, por volta da uma hora da tarde, fizemos uma breve pausa de modo a 

deixar o gesso secar e aproveitámos para almoçar na cantina da faculdade. 

A seguir ao almoço assistimos a dois filmes sobre medalhística: The 6 th International 

Symposiium of Medal – Kremnic e FIBRU depuis 1855 present Art et artisanat de la medaille 

e fizemos uma curta visita às restantes oficinas de escultura onde pudemos observar alguns 

trabalhos de alunos da faculdade, o seu local de trabalho, os diferentes materiais utilizados 

como a madeira, os plásticos, o gesso e os metais. Depois desta curta visita, continuámos com 



O DESENVOLVIMENTO DA L

 

o nosso trabalho na oficina de medalhística que consist

projectos/estudos do gesso, ficando assim com uma série de moldes em gesso do 

realizado durante a manhã. Os alunos mostraram

perceberam o processo que lhe deu origem.

 

Figura 

 

Figura 
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o nosso trabalho na oficina de medalhística que consistiu em separar o

do gesso, ficando assim com uma série de moldes em gesso do 

manhã. Os alunos mostraram-se entusiasmados com os resultados finais e 

o processo que lhe deu origem. 

Figura 16. Workshop de Medalhística. Desmoldagem. 

Figura 17. Workshop de Medalhística. Desmoldagem. 
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iu em separar os vários 

do gesso, ficando assim com uma série de moldes em gesso do trabalho 

smados com os resultados finais e 
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Figura 18. Workshop de Medalhística. Limpeza do molde. 

 

 
Figura 19. Workshop de Medalhística. Alguns dos positivos de gesso resultantes. 

 

Finalizado este processo, arrumou-se a sala e alguns desses moldes foram trazidos 

para a escola no sentido de dar continuidade ao trabalho nas próximas aulas. Os alunos e as 

professoras deixaram a escola às 16:30h com vontade de continuar o trabalho. 
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Lição nº 5 e nº 6 

24.02.2010 

A aula decorreu com normalidade, depois de uma semana de interrupção devido ao 

Carnaval, os alunos voltaram com entusiasmo e fizemos uma pequena revisão daquilo que já 

tinha sido feito anteriormente. Falámos da visita de estudo e os alunos explicaram o que viram 

e fizeram aos colegas que não puderam estar presentes, com a ajuda da projecção das 

fotografias da visita que passavam no quadro interactivo. Depois da revisão retomámos o 

trabalho tendo como ponto de partida o que já tinha sido realizado na primeira aula mas 

também alguns dos moldes e estudos em gesso, resultado do workshop de medalhística que 

realizaram com o Professor João Duarte na FBAUL. 

 

 

 

Figura 20. Aula de Expressão Plástica. 
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Figura 21. Aula de Expressão Plástica. 

 

 

 
Figura 22. Aula de Expressão Plástica. Lavagem dos moldes. 

 

Alguns alunos aproveitaram os seus moldes (positivos e negativos), outros fizeram 

novos estudos em barro os quais passaram posteriormente a gesso.  

Deste modo, os alunos que não tiveram a oportunidade de ir à visita, conseguiram, na 

sala de aula, passar pelas várias etapas do processo de realização de estudos para a 
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concretização de uma medalha própria. Assim, todos eles prepararam o gesso, fizeram o 

molde em gesso do seu trabalho em barro e experimentaram alguns materiais. Contudo, é 

sempre uma experiência diferente e enriquecedora, a visita às oficinas de medalhística da 

FBAUL e o trabalhado realizado com a ajuda do professor João Duarte. A experimentação 

dos novos materiais, das técnicas utilizadas e o ambiente envolvente, dificilmente se 

reproduzem em contexto de sala de aula que à partida não tem os mesmos recursos que uma 

oficina de medalhística.  

Esta falta de recursos ou não preparação da sala implica modificações e tempo. Em 

cada aula a sala tem que ser modificada: retirar os materiais dos armários, dispor as mesas de 

forma diferente para a dinâmica da aula ser também diferente e para que os alunos trabalhem 

num espaço mais amplo que proporcione outra forma de trabalho, difícil de obter nas suas 

pequenas mesas em que só há espaço para um aluno. 

Apesar de esta sala estar destinada às aulas de educação visual e expressão plástica, 

também há lugar para as ciências, para o português e todas as restantes disciplinas. Este facto 

dificulta um pouco o nosso trabalho porque, para além dos cuidados normais com a 

arrumação do trabalho e do espaço, temos que ter sempre em consideração que ao fim dos 10 

minutos de intervalo, a próxima aula é de ciências e que por isso as mesas e cadeiras têm que 

voltar à sua posição anterior, nada pode estar molhado, sujo de barro, gesso ou de qualquer 

outro material. Tudo isto leva o seu tempo e tem que ser feito no início e no final de cada aula 

de 90 min. 

Este facto foi tido em conta na planificação e planos de aula mas algumas vezes, já 

depois da hora de saída, ainda estamos a limpar a sala, a recolher e arrumar materiais, 

reorganizar mesas e cadeiras, no entanto, os alunos sabem que só podem sair da sala quando 

terminam todas estas tarefas. Algumas vezes foram os próprios alunos que quiseram 

prolongar o tempo de aula, deixando para o intervalo a tarefa de organização do espaço da 

sala. 

 

Aula nº 7 e nº 8 

03.03.2010 

A aula foi inteiramente de carácter prático no sentido de dar continuidade ao trabalho 

das aulas anteriores. Desta forma continuámos o trabalho de desenvolvimento dos 

instrumentos e técnicas de linguagem plástica tridimensional para os estudos de medalhas. Os 

alunos continuaram o seu trabalho de exploração dos materiais plásticos, experimentação de 
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texturas e formas no barro e no gesso através dos meios disponíveis, tratamento de algumas 

superfícies com lixa de forma a criar superfícies mais lisas ou rugosas - diferenciações de 

textura.  

 

 

Figura 23. Aula de Expressão Plástica. 

 

 

 

Figura 24. Aula de Expressão Plástica. 
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Aula nº9 e nº10 

10.03.2010 

Depois de algumas aulas essencialmente práticas, iniciou-se esta aula com uma 

apresentação powerpoint (ver anexo II) sobre terminologias da medalhística seguida de uma 

ficha de trabalho (ver anexo III). Esta parte teórica tem por objectivo consolidar alguns 

conhecimentos, registar e ficar com um ponto de situação do conhecimento dos alunos sobre 

aquilo que tem vindo a ser tratado. 

Terminada a ficha de trabalho, os alunos continuaram o seu trabalho prático que tem 

vindo a ser desenvolvido nas aulas. Para além da utilização do barro como suporte principal, 

procedeu-se à realização de placas de gesso para que estas fossem também utilizadas pelos 

alunos, como suporte directo de um projecto final. 

Durante as apresentações os alunos puderam constatar, entre outras coisas, que as 

medalhas têm títulos e/ou temáticas. Neste sentido, também lhes foi pedido que pensassem 

num título ou numa pequena frase ou palavra e integrá-la na sua medalha. Não foi muito 

enfatizado este pedido, uma vez que o que principalmente se pretendia com estas aulas não 

era tanto desenvolver uma temática conceptual ou aprofundar as questões do texto e de 

composição, mas sim dar mais importância à parte técnica e experimental dos materiais 

tridimensionais. 

 

Aula nº 11 e nº 12 

17.03.2010 

Nesta aula os alunos continuaram os seus trabalhos práticos. Nem todos apresentam o 

mesmo ritmo, naturalmente e o tipo de aula caracteriza-se também por isso, os alunos 

trabalham ao seu ritmo, passando pelas várias etapas do trabalho, não sendo, contudo, 

obrigatório aos alunos estarem todos na mesma fase de execução. Depois de uma fase 

introdutória do trabalho, já todos são capazes de iniciar o seu trabalho, a partir daí cada um é 

independente na forma como utiliza os materiais e os instrumentos, com alguma orientação do 

professor.  

Desta forma, alguns continuam a trabalhar no seu primeiro ou segundo projecto, 

outros já experimentaram outras soluções: fizeram outros estudos em barro e passagem a 

gesso, trabalharam directamente sobre placas de gesso, utilizando teques ou lixa para fazer 

alguns pormenores ou como acabamento. Alguns optaram por utilizar a lixa para polir ou 

desgastar a superfície do gesso, criando novas texturas, no entanto, devido à falta de 
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experiência, apagaram por vezes, alguns pormenores texturais ricos em expressividade que 

tinham conseguido obter no barro. No entanto, essa experiência também serviu de 

aprendizagem. 

 

 

Figura 25. Aula de Expressão Plástica 

 

Aula nº 13 e nº 14 

24.03.2010 

Esta foi a última aula do 2º período, portanto, antes da interrupção lectiva das férias da 

Páscoa. Sendo o final de mais uma etapa para alunos e professores, nesta aula fez-se a 

correcção da ficha de trabalho, organizou-se o dossier do aluno e fez-se o preenchimento da 

ficha de auto-avaliação do aluno. Não houve trabalho prático uma vez que estas tarefas 

preencheram todo o tempo da aula. 

Depois desta aula procedemos, em conjunto com a professora Leonor Lopes, à 

respectiva avaliação qualitativa dos trabalhos dos alunos uma vez que a avaliação quantitativa 

é apenas conhecida no final do 3º Período, coincidente com o final do semestre para estes 

alunos. 

Esta avaliação ficará registada em acta (Anexo VI, p. 140) durante a reunião de 

avaliação da turma. Os registos serão apresentados de uma forma mais pormenorizada no 

capítulo III. 
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Aula nº 15 e nº 16 

14.04.2010 

Na penúltima aula, com a maior parte dos trabalhos praticamente finalizados, 

introduziu-se um novo elemento de experimentação com carácter de acabamento - a 

possibilidade de aplicação de cor para acabamento dos seus projectos. Primeiro fizeram-se 

alguns estudos e depois alguns alunos optaram por utilizar este elemento para finalizar o seu 

trabalho, outros optaram pela cor própria dos materiais. 

De seguida, alguns alunos, já com o seu trabalho finalizado, deram início à memória 

descritiva dos seus trabalhos finais, também como forma de rever o seu trabalho depois de 

uma interrupção de duas semanas. 

 

 

 

Figura 26. Aula de Expressão Plástica. Estudos de cor. 
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Figura 27. Aula de Expressão Plástica. Estudos de cor. 

 

 

Aula 17 e 18 

21.04.2010 

Nesta aula os alunos terminaram o seu trabalho com uma pequena memória descritiva, 

acompanhada do respectivo registo fotográfico (Anexo V). Alguns alunos optaram também 

por finalizar introduzindo uma parte escrita numa das faces da sua medalha, relacionado com 

o tema/título da medalha. 

O trabalho realizado ao longo da unidade culminou no projecto para uma medalha que 

pode ter como material final o gesso ou, por outro lado, ser transformada num outro material, 

através de outras técnicas que não pudemos utilizar nas nossas aulas ou que dariam lugar a 

outra unidade didáctica. 

No final da última aula o balanço foi positivo, apesar de algumas dificuldades 

sentidas, tanto pelos professores como pelos alunos. Podemos enumerar algumas, 

nomeadamente no que diz respeito aos períodos instáveis(ARENDS, 1995, p. 194) durante os 

procedimentos no início e no final de cada aula que nos “roubavam” tempo de aula mas que, 

por outro lado, acabaram por tornar-se rotineiros e desta forma, os alunos passaram a 

participar nestas tarefas, de modo a tornar mais rápido e eficaz o trabalho efectivo da aula. 
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Porém observaram-se, algumas vezes, situações em que os alunos aproveitaram esses 

momentos para distrair os colegas. 

Também devido à disposição do espaço e às diferentes etapas do processo de trabalho 

das actividades promovidas dentro da sala de aula, formaram-se pequenos grupos espontâneos 

durante o decorrer das aulas, uma vez que não foi imposto aos alunos um lugar fixo na sala. 

Estes podiam circular na sala para efectuar determinada tarefa e algumas vezes tiveram que as 

desempenhar de pé por uma questão de eficiência. Todo este clima poderia ter sido gerador de 

perturbações – e por vezes aconteceram – porém, o que mais se evidenciou foi um ambiente 

de aprendizagem produtivo e onde conseguimos dar-nos conta das relações entre alunos, criar 

um ambiente de entreajuda e alguma independência e responsabilidade ao aluno perante o seu 

trabalho e o dos outros.  

Acreditamos que pelo facto de a turma estar reduzida a 10 alunos, também foi mais 

fácil fazer a gestão da sala de aula. Contudo não achamos ser esse o factor de maior 

relevância mas sim o ambiente de trabalho e as relações que se conseguiram criar. Sendo esta 

uma turma com alguns problemas, levando a que, em Conselho de Turma, se tomassem 

medidas no sentido de minimizar problemas relacionados essencialmente com indisciplina, 

tais como a adopção de planta de sala única, conseguimos contorná-los e foi possível 

promover, dentro da sala de aula, um ambiente de cooperação entre alunos e entre alunos e 

professor. 

Contudo, houve um caso que se destacou pela fraca assiduidade e participação, que 

mais tarde terminou em abandono escolar, o aluno não conseguiu acompanhar, desta forma, o 

ritmo de trabalho dos colegas, perdeu o fio condutor das aulas e a continuidade do processo de 

trabalho, ainda assim realizou um projecto prático mas não conseguiu obter resultados finais 

positivos como podemos observar no capítulo III. 
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2.3 MÉTODOS E TÉCNICAS  DE AVALIAÇÃO  UTILIZADAS 
 

A avaliação é uma função desempenhada pelo professor com o objectivo de recolher a 
informação necessária para tomar decisões correctas, e já deve ser claro que as decisões que 
os professores tomam são importantes para a vida do aluno.(ARENDS, 1995, p. 228) 

 

2.3.1 M ETODOLOGIA DE AVALIAÇÃO  

A avaliação é um sistema contínuo de verificação, que deve contribuir para a melhoria 

das decisões sobre o processo de ensino-aprendizagem na identificação e no diagnóstico das 

necessidades dos alunos e informar sobre os seus progressos e resultados. Neste sentido, é 

encarada como um meio para a percepção, para o diagnóstico e para a análise de problemas na 

aprendizagem. 

A metodologia de avaliação adoptada na EBI/JIQC para a disciplina de Expressão 

Plástica recai em métodos de avaliação diagnóstica, avaliação formativa e avaliação sumativa. 

A avaliação diagnóstica é realizada no início do ano lectivo e foi da responsabilidade 

da professora cooperante. 

No que diz respeito à avaliação dos alunos na unidade leccionada podemos falar de 

uma avaliação formativa e contínua ao longo e até ao final da unidade, pautada por uma 

avaliação qualitativa no final do 2º período registada em acta no Conselho de Turma (ver 

anexo VI, p. 140), uma vez que a avaliação quantitativa só é realizada no final do semestre 

que coincide com o final do 3º Período e do ano lectivo. 

Podemos então falar, neste caso, mais de uma avaliação contínua do que propriamente 

de uma avaliação sumativa, uma vez que fundamentámos a avaliação a partir da informação 

recolhida ao longo das aulas segundo critérios de avaliação pré-estabelecidos. 

 

2.3.1.1 ELEMENTOS DE AVALIAÇÃO  

Todos os elementos observados no decorrer das aulas são alvo de avaliação, trata-se 

portanto de uma avaliação contínua, reforçada por momentos de avaliação periódica e de 

avaliação final. 

Os processos de avaliação são materializados através de trabalhos experimentais, 

participação oral, ficha de trabalho, metodologia e organização do trabalho. 

Por meio de uma avaliação sistemática recolhem-se os indicadores que revelam se a 

aprendizagem é ou não eficaz. 
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Os elementos utilizados para avaliação, para além do domínio das atitudes, foram a 

realização de uma ficha de trabalho (ver anexo III) e da memória descritiva do projecto (ver 

anexo V), a apresentação e organização da pasta de trabalhos onde os alunos guardam 

documentos como fichas de leitura e de trabalho, esboços/projectos em papel, folha de 

sumários, documentos de pesquisa, entre outros. 

 

2.3.2 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  

Os critérios de avaliação foram desde logo definidos pelo Grupo de Recrutamento de 

Educação Visual e Tecnológica e de Artes Visuais da EBI/JIQC, tendo sido depois adaptados 

às características do trabalho desenvolvido com os alunos. 

Os critérios de avaliação utilizados, como podemos observar no Quadro 17, dizem 

respeito ao domínio das atitudes - participação/cooperação na sala de aula; sentido de 

responsabilidade – assiduidade, pontualidade e organização do material; cumprimento de 

normas da escola; espírito de iniciativa/autonomia - e ao domínio cognitivo - saber/fazer. 

Quadro 17. Critérios de avaliação de Expressão Plástica 
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Dentro do domínio cognitivo, no que diz respeito aos critérios de classificação dos 

trabalhos práticos na disciplina de Expressão Plástica considerámos (ver anexo VI, p.139): a 

experimentação de várias soluções através da linguagem tridimensional (30%); o domínio da 

técnica potenciando os materiais (40%); a aplicação dos conhecimentos adquiridos face a 

novas situações (15%); a apresentação cuidada dos trabalhos (15%). Quanto à pasta de 

trabalhos considerámos a organização e a apresentação. 
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CAPÍTULO  III  – RESULTADOS:  APRESENTAÇÃO  E ANÁLISE  
 

3.1 APRESENTAÇÃO DOS DADOS DE AVALIAÇÃO  RECOLHIDOS 

 De acordo com a metodologia e os critérios de avaliação utilizados e já referidos no 

ponto anterior, os dados de avaliação recolhidos foram obtidos através do trabalho 

desenvolvido ao longo da unidade temática. Foram utilizados critérios de avaliação tanto no 

domínio das atitudes como no domínio cognitivo como se apresenta nos quadros seguintes: 

 

Quadro 18. Tabela de avaliação do trabalho prático.

Nº NOME 

Realizou 
trabalho 

Experimenta 
várias soluções 

através da 
linguagem 

tridimensional 

Domínio da 
técnica 

potenciando os 
materiais 

Aplicação dos 
conhecimentos 

adquiridos face a 
novas situações 

Apresentação 
cuidada dos 
trabalhos 

TOTAL 
TRABALHO 

(0 a 100) 

  30% 40% 15% 15% 

12 Joana  S 22 24 5 9 60 

13 Licínio  S 28 32 10 13 83 

14 Marco  S 24 28 6 10 68 

15 Marcos  - -  -  -  -  -  

16 Margarida  S 22 24 5 9 60 

17 Miguel  S 18 15 2 7 42 

18 Nádia  S 29 36 13 13 91 

19 Natacha  S 26 32 10 12 80 

20 Noé  S 25 31 8 11 75 

21 Nuno  S 25 31 8 11 75 

22 Rafael  S 24 29 7 10 70 
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Quadro 19. Tabela de avaliação da ficha de trabalho. 

Nº NOME 1 2 3 4 5 6 TOTAL 

    10% 10% 20% 20% 20% 20% 100% 
12 Joana  10 10 20 19 10 5 74 

13 Licínio  10 5 20 19 10 10 74 

14 Marco  5 0 20 5 5 5 40 

15 Marcos  
      

0 

16 Margarida  10 10 20 19 0 10 69 

17 Miguel  
      

0 

18 Nádia  10 10 20 19 10 10 79 

19 Natacha  5 0 10 20 10 15 60 

20 Noé  10 5 20 16 10 0 61 

21 Nuno  10 10 10 19 10 5 64 

22 Rafael  - - - - - - 0 
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Quadro 20. Tabela de avaliação global. 

Expressão Plástica 
8ºE 

Domínio Cognitivo - 70% Domínio das atitudes e valores - 30% 

A
V

A
L

IA
Ç

Ã
O

 

Nível Trabalhos Práticos                                           
(45%) 

Testes / Fichas                                                                                   
(15%) Caderno                             

(10 %) 

P
ar

tic
ip

aç
ão

 e
 

C
o

o
p

er
aç

ão
 

A
ss

id
u

id
ad

e 
P

o
n

tu
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e 

  

O
rg

an
iz

aç
ão

  
  

   
   

  
   

   
  

   
 

d
o

 M
at
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l 

C
u

m
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to
  

   
  

   
   

  
   

 
d

e 
N

o
rm

as
 

In
ic

ia
tiv

a 
   

   
  

   
A

u
to

no
m

ia
 

2.º Semestre 
 

    

Nº NOME TP1 TP2 TP3 TP4 média  1P 2P média 1P 2P média 10% 2%   7% 6% 5% 2.ºS 

12 Joana  60  -  - -  60,0  - 74 74,0 -  2,5 2,5 5 1  - 2 3 3 52,35 ST 

13 Licínio  83  -  - -  83,0  - 74 74,0 -  8 8,0 9 2  - 7 6 5 78,25 SB 

14 Marco  68  -  - - 68,0  - 40 40,0 -  6 6,0 4 2  - 5 6 3 57,20 ST 

15 Marcos  -   - -  -  -   - -  -  -  -  -   - -  -  -  -  -   -   -  

16 Margarida  60  -  - - 60,0  - 69 69,0 -  7,5 7,5 4 2  - 6 6 3 59,10 ST 

17 Miguel  42  -  - - 42,0  - 0 0,0 -  2,5 2,5 3 0  - 2 3 2 29,15 NS 

18 Nádia 91  -  - - 91,0  - 79 79,0 -  6 6,0 9 2  - 7 6 5 82,40 SB 

19 Natacha  80  -  - - 80,0  - 60 60,0 -  8 8,0 6 2  - 7 6 4 70,80 SB 

20 Noé  75  -  - - 75,0  - 61 61,0 -  8 8,0 8 2  - 6 5 4 68,70 ST 

21 Nuno  75  -  - - 75,0  - 64 64,0 -  5 5,0 7 2  - 3 5 3 63,85 ST 

22 Rafael  70  -  - - 70,0  - 0 0,0 -  5 5,0 6 2  - 3 5 3 51,00 ST 
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3.2 ANÁLISE  E INTERPRETAÇÃO  DOS DADOS DE AVALIAÇÃO 
 

3.2.1 DADOS DE AVALIAÇÃO NO DOMÍNIO COGNITIVO  

Na avaliação do domínio cognitivo deu-se maior importância ao desenvolvimento do 

trabalho prático. Todos os alunos desenvolveram e apresentaram projectos no final da 

unidade, no entanto, com diferentes resultados. Destacam-se dois alunos, Licínio e Nádia, 

pela forma como desenvolveram o seu trabalho, nomeadamente pela experimentação de 

várias soluções e pela preocupação na execução técnica. 

Dos 10 alunos avaliados, 9 obtiveram resultados positivos. O trabalho desenvolvido 

pelo aluno Miguel não atingiu, de acordo com os critérios de avaliação utilizados, os 

resultados pretendidos - houve pouca experimentação ao nível dos materiais e falta de 

preocupação com o seu trabalho, na sua apresentação e na aprendizagem da técnica. Este 

aluno apresenta também outras falhas no domínio das atitudes, de que falaremos no ponto 

seguinte. 

No que diz respeito à ficha de trabalho, como podemos observar no Quadro 19, a 

maior parte dos alunos respondeu correctamente às quatro primeiras perguntas, de resposta 

directa. Apresentaram mais dificuldades nas duas últimas respostas, já com carácter de 

desenvolvimento e de relação entre os conhecimentos adquiridos. O propósito da ficha de 

trabalho foi o de promover a consolidação dos conhecimentos e não o de um teste de 

avaliação, contudo, o conteúdo da ficha de trabalho foi desenvolvido desde o primeiro dia de 

leccionação da unidade e conseguimos observar, a partir desta, onde os alunos apresentavam 

maiores dificuldades ao nível teórico. Estas dificuldades, para além dos conteúdos, estão 

inerentes às que apresentam também na disciplina de Português, uma vez que, ao longo da 

leitura das respostas dadas pelos alunos, observámos erros ortográficos e de construção de 

frases e ideias. 

Apesar de algumas dificuldades apresentadas, podemos dizer, de uma maneira geral 

que os resultados foram satisfatórios e que a maioria dos alunos concluiu a totalidade da ficha, 

houve, no entanto, dois alunos que não fizeram a ficha de trabalho por terem faltado à aula 

nesse dia. Contudo, todos os alunos acompanharam e participaram na sua correcção oral 

durante a aula, tendo-lhes sido entregue a seguir a correcção escrita da mesma, funcionando 

assim como ficha de leitura e como recurso didáctico. 

No final da unidade, os alunos realizaram também a memória descritiva dos seus 

trabalhos finais (ver anexo V), desta constam o registo fotográfico e a indicação do título, o 
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porquê da escolha, os materiais utilizados, a técnica e as suas dimensões. Esta funcionou 

também como elemento de avaliação, consolidação e registo do trabalho por parte dos alunos. 

No anexo IX podemos observar o resultado final dos projectos através dos respectivos 

registos fotográficos. 

 

Quadro 21. Quadro resumo dos projectos finais. 

nº Nome Título Materiais Técnica  
Dimensões 

mm 

12 Joana  Vestígios da vida Gesso, tinta acrílica Construída Ø 120 

13 Licínio  Seja humano! Não seja 
Racista! 

Gesso Construída Ø 90 

14 Marco  Andar às cotoveladas Gesso Construída Ø 85 

16 Margarida  Percursos da vida Gesso, tinta acrílica Construída Ø 120 

17 Miguel  Sem título Gesso, cartolina Construída Ø 90 

18 Nádia  Vestígios que ficam Gesso, tinta acrílica Construída Ø 120 

19 Natacha  Ovos da páscoa Gesso, tinta acrílica Construída Ø 85 

20 Noé  O sentido do tacto Gesso, tinta acrílica Construída Ø 90 

21 Nuno  XD Confusion  Gesso, tinta acrílica Construída Ø 120  

22 Rafael  Let go Gesso Construída Ø 85 

 

3.2.2 DADOS DE AVALIAÇÃO NO DOMÍNIO DAS ATITUDES E VALORES  

De uma maneira geral, os alunos mostraram-se interessados e participativos, no 

entanto, algumas vezes deixaram levar-se pela conversa principalmente durante a realização 

do trabalho prático, interferindo um pouco na rapidez da execução. 

Podemos dizer que os alunos estão ainda pouco desenvolvidos ao nível da 

criatividade, nota-se muitas vezes o medo de errar e o de não ficar bem feito, a falta de 

iniciativa para trazer novos materiais de casa, trabalhando, desta forma, apenas com os que 

lhes eram fornecidos na escola. Limitaram-se um pouco a fazer o que outros faziam, à 

excepção dos alunos Licínio e Nádia, que mostraram uma maior concentração e 

desenvolvimento no trabalho.  
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O segundo turno, com o qual iniciámos a unidade temática sobre medalhística, 

mostrou-se interessado, participativo e com uma motivação diferente. O que mais os 

distinguiu do primeiro turno, nas aulas observadas no 1º semestre, foi uma maior iniciativa 

própria, maior participação na aula, nomeadamente na atenção aos conteúdos das 

apresentações powerpoint visualizados nas aulas e na resposta correcta às perguntas com eles 

relacionados. Foram alunos pontuais, sem pressa de sair no final da aula e a maior parte deles 

gostou do trabalho que estava a desenvolver. Contudo, houve um aluno com problemas de 

assiduidade que mais tarde acabou por abandonar a escola, e mais dois alunos com pouca 

participação, um deles mais reservado e com pouco ritmo de trabalho e uma outra aluna 

devido a faltas pela participação em eventos relacionados com actividades de desporto 

escolar, promovidas pela escola, coincidentes com o horário da nossa aula. Foi notório nos 

alunos com menor assiduidade, o facto ter contribuído para uma menor motivação no 

trabalho, por levar à falta de acompanhamento dos processos e atrasos na execução em 

relação aos outros colegas. 

De um modo geral, o comportamento da turma foi correcto, havendo um ambiente de 

respeito entre alunos e professores. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Demos assim por terminada a unidade, contudo com a certeza de ser possível continuar o 

trabalho e abordagem da expressão plástica através da medalhística. Muito mais haveria para 

desenvolver, desde a introdução de novos materiais, novas técnicas, desenvolvimento das 

questões relacionadas com o texto escrito na medalha, de composição formal e espacial, até à 

planificação e execução da própria caixa de transporte. Todos estes elementos encaixam nas 

questões programáticas para o 3º ciclo do ensino básico no que diz respeito às competências 

essenciais para a educação artística, nomeadamente nas artes visuais. 

 Partindo da medalhística como fio condutor, teríamos aqui material de planificação e 

trabalho para o ano lectivo completo abrangendo diferentes unidades de trabalho. Esta unidade 

foi uma pequena amostra das potencialidades que a medalhística oferece como meio de 

desenvolvimento da expressão plástica nos alunos deste ciclo. Através da evolução tecnológica e 

artística que tem marcado as últimas décadas, abrem-se com ela variadíssimas possibilidades 

exploratórias ao nível dos materiais e dos conteúdos. 

Todo o trabalho realizado ao longo deste ano lectivo foi, para além de um exercício de 

observação e acompanhamento, um exercício de organização e de estruturação do trabalho 

docente e que terminou neste Relatório da Prática de Ensino Supervisionada, com o tema “O 

desenvolvimento da linguagem plástica tridimensional através da medalhística”.  

Este facto vem reforçar a importância que a experiência teórico-prática tem na realização 

do trabalho do professor e vai ao encontro daquilo que se pretende na disciplina de Iniciação à 

prática profissional. Foi com toda a certeza uma prática útil e fundamental para a nossa vida 

profissional enquanto docente.  

Toda a experiência de estágio, o acompanhamento da turma, as metodologias utilizadas e 

matérias leccionadas foram importantes para a aquisição de experiência e de novas perspectivas. 

A frequência neste mestrado fez de nós observadores mais atentos, docentes mais sensibilizados 

para questões de ordem teórica e prática, nomeadamente no que diz respeito aos Projectos 

Educativos das escolas, aos Projectos Curriculares de Turma, à importância da localização e 

inserção social, económica e cultural da escola que se reflecte obviamente nos alunos e em toda a 

comunidade escolar, aprendendo a olhar para a escola como um todo, como uma organização 

educativa. 

Podemos também concluir que o nosso trabalho é facilitado quando há entusiasmo e 

prazer naquilo que se faz - motivação – tanto por parte dos professores como dos alunos, sendo 

para isso também fundamental a segurança e conhecimento nos conteúdos leccionados. Deve ser 



O DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM PLÁSTICA TRIDIMENSIONAL ATRAVÉS DA MEDALHÍSTICA  

 

 

92 
 

procurada a transversalidade entre as várias disciplinas, suscitar a curiosidade dos alunos e fazê-

los pensar, levá-los a procurar respostas e soluções para construírem ideias próprias e para serem 

cidadãos responsáveis.  

Deste modo, a educação artística é sem dúvida uma peça chave para a nossa educação e 

para a construção do indivíduo. Os pais, encarregados de educação e professores devem ser/estar 

sensibilizados para o desenvolvimento da expressividade desde a infância. Em muitas escolas há 

ainda uma educação castradora em relação à imaginação e criatividade da criança, e é quase 

sempre posta para segundo plano em relação a outras disciplinas escolares. Não se pretende 

formar artistas plásticos, mas sim indivíduos mais expressivos, comunicativos e equilibrados.  

É muito importante fomentar um ambiente de cooperação entre alunos, entre alunos e 

professores, promovendo deste modo o sentido de grupo e de responsabilidade, tão importante 

para viver em sociedade, e isso, ficou aqui demonstrado, pode acontecer e ser desenvolvido nas 

aulas de expressão plástica. 

É necessário estimular a criatividade desde a infância para não nos tornarmos numa 

sociedade passiva e pobre de espírito. 

Esperamos contribuir com o nosso trabalho enquanto professores de artes visuais, para 

que isso não aconteça. 
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