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CLUBE DE ARTES  
Objetivos do Clube Temático: 

• Desenvolver a criatividade, explorando sem constrangimento as potencialidades individuais e materiais, sem o objetivo 
imediato de configurar resultados 

• Desenvolver a perceção, “o saber olhar” 
• Praticar a expressão – potenciar o saber fazer 
• Aprender várias técnicas 
• Saber tirar partido dos processos 
• Promover a interdisciplinaridade  

 
 
 
Três áreas de avaliação: 
 
Afetivo – O interesse e projeção do aluno no trabalho 
Operativo – Os meios que utilizou no trabalho e o modo como o fez 
Configurativo – O resultado do trabalho 
 
 
 



Funcionamento do Clube: 
Vertentes: 

• Como recurso da escola ao nível de montagem de exposições, concursos, etc 
• Alunos inscritos com acesso livre, a funcionar de acordo com o horário dos docentes; 
• Possibilidade de frequência anual de alunos com Necessidades Educativas. 

Nota: A frequência máxima é de 10 (dez) alunos 
Face a estes aspetos, apresenta-se este projeto para um clube temático de Artes  

OBJETIVOS ESTRATÉGIAS ACTIVIDADES RECURSOS AVALIAÇÃO 

 
• Conceber e criar projetos, utilizando método de 

projeto. 
 

• Aplicar tecnologias digitais como instrumento de 
pesquisa e representação. 
 

• Desenvolver a sensibilidade estética. 
 

• Materializar o desenvolvimento de uma ideia, 
estabelecendo novas relações ou organizando 
em novas bases. 
 

• Desenvolver a capacidade de utilizar meios de 
comunicação. 
 

• Interpretar e executar objetos de comunicação 
visual. 
 

• Utilizar corretamente diferentes materiais e 
técnicas na criação de projetos. 
 

• Explorar e aplicar processos convencionais do 
desenho expressivo na construção de objetos 
gráficos. 
 

• Reconhecer no âmbito da arte contemporânea, 
manifestações culturais e património. 

 
 
Escolha de um tema 
pelos alunos que 
depois será 
transposto para o 
suporte escolhido, 
utilizando os meios 
de expressão que 
acharem mais 
adequados 
 
 
 
 
 
Realização de 
vários trabalhos 
práticos, utilizando 
as técnicas 
escolhidas pelos 
alunos 
 
 
 

 
 
• Realização de um 

projeto para 
embelezamento dos 
espaços escolares. 

 
 

• Pintura de telas em 
acrílico e execuçao de 
tapeçarias a afixar nos 
patins das escadas a 
norte do edifício. 
 
 

• Execução de 
desenhos expressivos 
em suporte de papel, 
aplicando materiais 
diversos.  
 
 
 

• Desenho/ pintura de 
elementos do 
património 
artístico/cultural 
mundial 

 

 
 

• Projetos de 
trabalhos. 

• Manuais 
escolares. 

• Manuais 
técnicos 

• Esquemas de 
montagem de 
objetos. 
 
 

 
 

• Material de 
pintura e 
desenho: tintas 
acrílicas, lápis 
de cor, pastel a 
óleo e seco. 

• Vários tipos de 
papel de 
diferentes 
gramagens. 

• Telas 
• Lãs,para as 

diferentes 
tapeçarias. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observação do 
trabalho 
realizado por 
cada aluno. 
 
 
 
 
 
 

 



 
Nota: os trabalhos a executar terão sempre um carácter de continuidade, de modo a que os alunos possam desenvolver o mesmo projeto, seja 
uma banda desenhada, seja uma ilustração,uma tapeçaria ou mesmo a criação de uma maqueta. 
 
 
Atividades específicas a desenvolver:  

• Pesquisa de elementos de suporte à execução do projeto escolhido 
• Pintura em telas 
• Execução de tapeçarias 
• Execução de B.D. 
• Ilustração 
• Técnicas variadas – pintura (azulejo, aguarela, pastel, etc.) 
• Maquetas 

 
Recursos: material de pintura, vários tipos de papel,agulhas de lã, lãs,etc. 
Todo o tipo de material reciclável – cartão, balsa, etc. 
  
Avaliação: 
A aferir em reunião com os intervenientes no projeto, no início do ano escolar.  
Os professores que integrem o clube, deverão elaborar um relatório no final do ano. 
Disseminação: Os trabalhos deverão ser expostos sempre que possível. 
 

• Espaço fixo  
• Público-alvo 

 
Alunos da Escola Secundária Alves Redol. 
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