
Pr imeiro Módulo     ,  de “ateliers de cerâmica” correspondente a  
  ( ,     2012).    três meses Janeiro Fevereiro e Março de Para um grupo de 
 , - -        seis alunos realizar se á uma vez por semana durante três horas  

,      .    seguidas em dia e horas a combinar Apresento no entanto a  
     2  ,  1530   1830 .sugestão de que seja à ª feira das h às h

         Estes ateliers têm como objectivo ensinar as várias técnicas de 
        construção de peças em cerâmica através de vários exercícios 

,        práticos começando por pequenas peças simples que se vão 
        tornando mais complexas à medida que os alunos forem 

   .consolidando os seus conhecimentos

 ,       , Desta forma cada aluno sentirá a sua progressiva evolução de 
            modo a que ao fim dos três meses saiba fazer diferentes tipos de 
,       .peças de acordo com as técnicas que aprendeu

       Estes ateliers serão orientados numa perspectiva da cerâmica 
,        contemporânea dando a conhecer o imenso potencial do barro 

  .enquanto material plástico

         :Ao longo dos três meses serão propostos os seguintes exercícios

-     ,     Construção de um objecto maciço que será aberto em duas 
,     .     metades ocado e unido de novo Este primeiro objecto terá como 

   .acabamento final o polimento

-        ,   Modelar um objecto a partir de uma bola que terá como 
        .acabamento o polimento por fora e vidrado no interior

-       ,   ,Construção de um objecto de forma redonda construído por rolos  
     com acabamento de engobes e esgrafito

-          Construção de um painel de azulejos onde possam explorar outros 
,   .materiais relevos e texturas

-            Construção de uma peça de linhas rectas através de lastras e que 
    .terá como acabamento o vidrado

-        .Peça livre de acordo com as técnicas aprendidas

   ,    Findo este primeiro módulo poderemos realizar um segundo 
      ( ,   ).módulo nos três meses seguintes Abril Maio e Junho

        Este segundo módulo terá as mesmas características do primeiro 
           em número de horas e número de alunos mas terá uma orientação 
          no sentido de realizarem peças numa escala maior e com maior 

  .incidência nos vidrados



      ,Serão propostos temas para serem interpretados individualmente  
           de modo a obtermos um trabalho final que resulte num conjunto 

  .coerente mas diversificado

          310   O valor para cada módulo de três meses é de euros por aluno 
(   )        23%,  pelos três meses com Iva incluído à taxa de materiais e  

  .fornadas também incluídos


