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Proposta de Exposição na Casa dos Magistrados - "VisitArTe" 

 

Introdução/Justificação 

No âmbito das Comemorações do 25º aniversário da Escola Secundária Quinta das Palmeiras consideramos 

pertinente a divulgação das boas práticas e resultados obtidos ao longo do ano lectivo, nomeadamente, no que 

diz respeito ao grupo disciplinar de Artes Visuais. Neste sentido, pretendemos divulgar perante a comunidade, os 

trabalhos desenvolvidos pelos alunos do 8º ano das turmas A e B na disciplina de “Arte e Design”, ao longo do 1º 

e 2º período Os alunos da turma A do 8º ano exploraram a arte  através da construção de um móbil pessoal 

(escultura cinética) capaz de reflectir a sua visão perante o mundo dos afectos e sentimentos através de várias 

técnicas e formas de expressão (como por exemplo, a poesia visual, colagem, entre outras). Os alunos da turma B 

do 8º ano exploraram o campo do design, direccionando, posteriormente, o respetivo trabalho para o eco design, 

construindo candeeiros apenas com materiais reciclados.  

Ambas as turmas tocaram em temas pertinentes. Por um lado, a questão da ecologia, tão presente nas 

preocupações e necessidades da sociedade contemporânea, aqui associada ao design, onde se prova que é 

possível realizar objectos estéticos e funcionais com materiais reciclados. Por outro lado, a questão dos 

sentimentos e afectos, que na nossa sociedade economicista e individualista têm muitas vezes sido camuflados e 

colocados de lado perante a visão capitalista do sistema, sendo possível, através da arte, chegar a vários campos 

de interesse pessoal e social. Os alunos exploraram, através da arte, as suas inquietações, culminando em 

contruções pessoais e inter-pessoais de belo efeito.. A exploração da arte na disciplina revelou-se de suma 

importância uma vez que também possibilitou combater a iliteracia artística, visual e estética. 

Sendo assim, gostaríamos de propor a realização de uma exposição dos trabalhos elaborados, a realizar na Casa 

dos Magistrados, na Rua Portas do Sol, no centro da cidade da Covilhã, destinada a toda a comunidade. 

 

Objectivo Geral: 

Promover e divulgar os trabalhos de expressão artística elaborados na disciplina de Arte e Design, enquanto boas 

práticas desenvolvidas pela Escola. 

 

Objectivos Específicos: 

 Promover  boas práticas desenvolvidas na Escola Secundária Quinta das Palmeiras; 

 Sensibilizar a comunidade para a importância da arte e do design na construção pessoal e social dos 

indivíduos; 

 Promover o espírito ecológico; 

 Fomentar a importância dos sentimentos e afectos na construção individual e inter-pessoal; 

 Combater a iliteracia artística, visual e estética ; 

 Fomentar a importância das artes visuais na educação. 

Destinatários:  

 Toda a comunidade da cidade da Covilhã 

 

Calendarização:  

21 de Maio a 1 de Junho de 2012 

 

 

 


