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2.3.4.7.  Dia D – 17 de Maio 

 

Para além da execução do Painel de Telas fixado na entrada do Pavilhão 

Gimnodesportivo, o Núcleo de Estágio de Artes Visuais elaborou um painel 

igualmente formado por um conjunto de telas, montado na entrada do mesmo 

Pavilhão (junto a uma parede da entrada, no exterior). O painel foi agrafado e fixado 

num andaime, que passava completamente despercebido. 

No Dia da Escola decorrem enumeras actividades organizadas pelos diversos 

Departamentos. 

Inserido na data do Dia da Escola desenvolveu-se um projecto internacional 

de intercâmbio de professores e de alunos (que tem vindo a processar-se desde há 

três anos), sob o título " COMENIUS, A FLORESTA E A EUROPA". Neste projecto 

estiveram presentes quatro dos seis países participantes: Finlândia, Itália, Bélgica e 

Polónia. 

A actividade do núcleo de estágio de Artes Visuais tinha como objectivo a criação de 

um painel para o tema anteriormente citado “COMENIUS, A FLORESTA E A 

EUROPA”, onde, por um lado houvesse a intervenção de todos os alunos que 

participavam no PeddyPaper (etapa 9) e por outro lado, dos estrangeiros que 

visitavam a Escola.  

Foram vários os materiais e instrumentos utilizados desde: tintas acrílicas, pincéis, 

godés, panos, papéis diversos, colas, trinchas, etc...; assim como as técnicas de 

trabalho: pintura com pincéis e trinchas, com dedos, por projecção de tintas, 

colagem de materiais vários, ... 

A avaliação das intervenções, dentro de um tempo estipulado, feitas no painel era 

feita pelo núcleo de estagiárias, com base em critérios pré-estabelecidos. 

O acompanhamento desta actividade foi feito pelo orientador pedagógico (Dr. João 

Paulo Trigueiros) e contou com a presença do orientador científico (Professor Dr. 

António Delgado). 

Esta actividade foi focada no Jornal do Fundão como se pode observar na imagem 

abaixo: 
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Fig. II.22: Página do Jornal do Fundão com a informação do Dia D da Escola Sec/3 Quinta das Palmeiras.  
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Fig. II.23: Preparação do Painel de Telas. À esquerda o Orientador João Trigueiros, seguido, da esquerda para a 

direita das estagiárias: Paula, Alexandra (autora deste Relatório), Edite e Natália.   

 

   
 

Fig. II.24: Fotos da execução do Painel de Telas do Dia da Escola. 
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O resultado desta actividade foi excelente, onde muitos intervieram com entusiasmo 

como se pode verificar na imagem em baixo: 

 
Fig. II.25: Resultado Final do Painel de Telas do Dia da Escola. 

 

 

 

 

 

 
 


