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Ano/Semestre curricular
Curso

2º Semestre
Vários

Unidade Curricular
[designação e tipo/se é do tipo
obrigatório ou optativo] UCEP – Cerâmica/ Optativa
(máx100 caracteres)

Língua de ensino
ECTS - tempo de
trabalho (horas)

Português
ECTS

Total

6
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O*

15

T - Teóricas; TP - Teórico-práticas; PL - Prática-laboratorial; S - Seminário; OT - Orientação tutorial; TC - Trabalho
de campo; E – Estágio; O* - Outras horas caraterizadas como Ensino Clínico ao abrigo da Diretiva nº 77/453/CEE
de 27 Junho adaptada pela Diretiva 2005/36/CE;

Docente
Responsável/Carga Maria da Conceição Torres Cordeiro (75h)
letiva
[Nome completo, categoria, Professora Adjunta
número de horas letivas,
contacto de email]
ccordeiro@esep.pt
(máx1000 caracteres)

Outros Docentes e
respetivas cargas letivas
[Nomes completos,
categorias, número de horas
letivas, contacto de email]
(máx1000 caracteres)

Pré-requisitos
[unidades curriculares que
lhe devem preceder ou
competências à entrada]

Objetivos de -Desenvolver a percepção a partir da observação do real e respectivo registo
aprendizagem/ gráfico.
[Descrição dos objetivos - Desenvolver a sensibilidade estética.
gerais e/ou específicos] - Desenvolver a criatividade.
[Conhecimentos, aptidões e - Desenvolver a capacidade de comunicação.
competências a desenvolver - Desenvolver aptidões técnicas e manuais aplicada ao processo cerâmico
pelos estudantes]
-Promover a sensibilização para a cerâmica tradicional.
(máx1000 carateres)
- Promover o gosto pela investigação das várias expressões plásticas no
domínio da cerâmica, quer ao longo da História, quer contemporâneas, em
diferentes povos e diferentes culturas.
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Conteúdos 1.As argilas: tipos de argilas e sua localização em Portugal
Programáticos 2.Principais centros de produção cerâmica em Portugal
(máx1000 carateres) 2.1. Centros de produção artesanal
2.2. Centros de produção industrial
3. Materiais básicos necessários à técnica cerâmica
3.1. Matérias-primas
3.2. Utensílios
3.3. Suportes
3.4. Equipamentos
4. Regras de higiene e segurança
5. Técnicas de construção cerâmica
5.1. Técnica da bola
5.1.1. Processo e secagem
5.2. Técnica das placas
5. 2. 1. Processo, colagem e secagem
5.3. Técnica dos rolos ou columbinas
5.3.1. Processo, colagem e secagem
6. Tratamentos de superfície (sobre barro fresco)
6.1. Incisão
6.2. Adição (vulto)
6.3. Subtracção (rebaixamento)
6.4. Impressão
6.5. Perfuração
7. A cor na cerâmica
7.1. Óxidos
27.2. Engobes
8. Processos de cozedura – atmosfera redutora e atmosfera oxidante
8.1. Processo artesanal
8.1.1. Forno a lenha
8.1.2. Soenga
8.1.3. Forno eléctrico
8.2. Regras de segurança
9. O registo gráfico como elemento preparatório para a percepção das formas
cerâmicas.
Demonstração da coerência
entre os conteúdos e os
objetivos da Unidade
Curricular
(máx1000 carateres)

Ao assumir o desenho, o registo gráfico como processo preparatório para a
percepção das formas cerâmicas, damos início ao processo criativo para a
conceptualização/ construção de futuras de peças, ao desenvolvimento da
sensibilidade estética e da capacidade de comunicação.
Para o desenvolvimento das aptidões técnicas e manuais aplicada ao processo
cerâmico e para a promoção da sensibilidade para a cerâmica tradicional
anotamos os conteúdos 1 a 8.2.
Para a promoção do gosto pela investigação das várias expressões plásticas no
domínio da cerâmica, quer ao longo da História, quer contemporâneas, em
diferentes povos e diferentes culturas mencionam-se os mesmos conteúdos
numa motivação constantes sobre esta temática.

Metodologias de ensino A Unidade Curricular de Escolha Pessoal - Cerâmica propõe a elaboração de
(avaliação incluída) peças tridimensionais baseadas em peças de cerâmica tradicional,
[indicar os produtos, critérios e nomeadamente das olarias de Flor da Rosa, Nisa, Estremoz e S. Pedro do
pesos de avaliação] Corval.
(máx1000 carateres) De modo a recriar as peças tradicionais serão apresentados vários trabalhos de
artistas plásticos, onde as formas, as texturas e a cor se interpenetram como
num jogo, assim como uma visão historicista da cerâmica, assim como de
cerâmicas de outras culturas.
Após a apresentação de vários trabalhos serão dadas indicações das técnicas
básicas de construção cerâmica, para que os alunos possam iniciar o
desenvolvimento do seu trabalho pessoal.
Na fase inicial do projeto dá-se especial atenção ao desenho de representação,
colmatando lacunas que os alunos possam apresentar. Todo o processo
conceptual e construtivo deverá ficar registado num bloco de notas, ao qual
denominaremos de “diário”. As informações recolhidas deverão servir para
elaboração de um dossier “Como organizar um atelier de cerâmica”, que servirá
para utilização futura dos alunos.
A peças ou peças a apresentar para avaliação deverão ser explicitadas com
uma memória descritiva. A proposta de trabalho será acompanhada de um
trabalho teórico de pesquisa, fundamentando a peça que serviu de modelo. As
aulas expositivas serão acompanhadas de documentação em suporte digital e
vídeo. Serão propostas visitas de estudo a unidades cerâmicas tradicionais. As
horas de orientação tutória servirão para acompanhamento dos trabalhos em
fase de desenvolvimento.
A avaliação contribuirá para um processo de formação contínua e assumirá
aspectos predominantes tais como: assiduidade e pontualidade (75%),
interesse e disponibilidade, capacidade de pesquisa, capacidade de
organização da informação recolhida, qualidade gráfica na apresentação dos
trabalhos pedidos, capacidade criativa, qualidade na resolução das propostas
de trabalho apresentadas pelo professor (75%) e entrega de um trabalho
teórico de fundamentação do trabalho prático (25%).

Demonstração da coerência
entre as metodologias de Com a apresentação dos centros de produção artesanal de Portugal pretende-se
ensino com os objetivos de o desenvolvimento da sensibilidade estética, da criatividade e do conhecimento
aprendizagem da produção tradicional.
(máx3000 carateres)

Para o desenvolvimento das aptidões técnicas e manuais são apresentadas e
aplicadas técnicas de construção cerâmica e de tratamento de superfície.

Através do conhecimento das várias expressões plásticas no domínio da
cerâmica desenvolve-se a criatividade, a sensibilidade estética e a capacidade
de comunicação.
Propõe-se a elaboração de peças tridimensionais baseadas em peças de
cerâmica tradicional, nomeadamente das olarias de Flor da Rosa e de Nisa,
Estremoz e S. Pedro do Corval.
Após a apresentação de vários trabalhos de autor serão dadas indicações das
técnicas de construção cerâmica, para que os alunos possam iniciar o
desenvolvimento do seu trabalho pessoal.
Na fase inicial do projeto dá-se especial atenção ao desenho.
Todo o processo conceptual e construtivo deverá ficar registado num “diário”.
A proposta de trabalho será acompanhada de um trabalho teórico de pesquisa.
As aulas expositivas serão acompanhadas power-points e vídeos.
Serão propostas visitas de estudo a unidades cerâmicas tradicionais.
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Grupo público: A terra que a mulher amassou

Situações especiais
[estudantes com estatuto
especial,

