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Assunto: Solicitação do espaço Casa dos Magistrados, para Exposição. 

 
 Os professores estagiários do 3º Ciclo da Disciplina de Arte e Design da Escola Secundária Quinta das 

Palmeiras e o seu coordenador vêem, por este meio, solicitar a Vª. Exª. reserva do espaço de mostras 
Casa dos Magistrados para a realização de uma exposição dos trabalhos dos alunos de duas turmas do 
8º ano no âmbito da referida disciplina.  

 Esta mostra prende-se com o fato da Escola comemorar, no corrente ano, o seu 25º aniversário, 
sendo pertinente a divulgação das boas práticas e resultados obtidos ao longo do ano lectivo, em 
espaços condignos. 

 As trabalhos a serem mostrados, têm sido realizados no âmbito de “Arte” e do “Design de 
Equipamento”. No que concerne à “Arte” serão expostas esculturas cinéticas designadas vulgarmente 
por “móbil”, reflexo da visão dos alunos perante o mundo com tema definido sobre “poesia 
visual”,“afectos” e “sentimentos”. No que se refere ao “Design de Equipamento”, serão expostos 
objectos candeeiros, realizados com materiais de aproveitamento e ecológicos, direcionados para o 
trabalho de eco design. Ambas as vertentes tocam em temas hoje presentes, seja a questão da 
ecologia, tão vigente nas preocupações e necessidades da sociedade contemporânea, seja a questão 
dos sentimentos e afetos, que na nossa sociedade economicista e individualista aparece muitas vezes 
camuflada e colocada de lado perante a visão dominante. A exploração da arte na disciplina foi 
fundamental, uma vez que possibilitou combater a iliteracia artística, visual e estética. Algumas das 
referidas peças poderão ser visionadas, via internet, no blog ,”Olhar Palmeiras” 
(http://olharpalmeiras.blogspot.pt),  no arquivo do mês de Fevereiro. 

 Tendo em conta o exposto, gostaríamos de saber da disponibilidade temporal e reserva do espaço 
“Casa dos Magistrados”, para a realização da referida mostra de obras dos alunos, entre os próximos 
dias 21 de Maio e 01 de Junho.  

 Agradecendo, desde já, toda a atenção dispensada, apresentamos os nossos melhores cumprimentos 
e disponibilizamo-nos para quaisquer esclarecimentos que sejam considerados oportunos. 

 
 

Núcleo de Estágio de Mestrado em Ensino de Artes Visuais 
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