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Objectivos / Competências
O principal objetivo desta UC é permitir que cada aluno possa conhecer os recursos conceptuais, interventivos e
investigativos disponibilizados pelo conjunto de saberes e práticas que se têm vindo a gizar nos processos de
conhecimento que se estabelecem nas dinâmicas relacionais entre a Educação e Arte.
A UC prevê as seguintes competências:


Posicionar-se nos debates que permeiam a relação entre a Educação e a Arte



Discutir criticamente os principais conceitos em torno da Educação Artística



Conhecer ferramentas de intervenção e mediação em comunidades



Compreender as principais metodologias de investigação propostas pela Educação Artística



Conceber e refletir sobre uma experiência de dinâmica artística em Educação

Conteúdos programáticos (sinopse)
1. Arte e Educação: que relação?
1.1. O Sistema Educativo e o problema epistémico da Educação Artística: definição e indefinições
1.2. Ensino e Educação Artística
1.3. Educação pela Arte
1.4. O problema da criatividade nas sociedades contemporâneas
2. Educação e Arte: que intervenção?
2.1. Práticas de intervenção e mediação de Educação Artística
2.2. Educação para uma nova relação com a Arte nas e para as comunidades
3. Educação com Arte: que investigação?
3.1. Principais metodologias de investigação das ciências sociais e humanas usadas em Educação Artística:
investigação-ação, narrativa, etnografia, autoetnografia, cartografia
3.2. Principais metodologias de investigação diferenciadas do campo da Educação Artística: Pesquisa Baseada
em Arte, Pesquisa Baseada em Educação artística, A/r/t/ografia,
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Métodos de ensino
 O trabalho em aula tem por base intervenções da docente e trabalho preparatório prévio dos alunos sobre os
conteúdos da UC, incluindo a análise de textos e de pesquisa sobre temas de Educação Artística (prevê-se até
1 hora por semana de trabalho autónomo);
 As atividades em aula compreendem trabalhos apresentados oralmente e por escrito, organizados de modo
individual e coletivo (pares, grupo e conjunto turma).
Os materiais de trabalho são disponibilizados na plataforma Moodle do IEUL.
De acordo com o número de alunos e interesses temáticos, poderão ser usadas até 2 aulas para visitas de estudo.
Regime Geral de Avaliação (Modalidades, elementos, calendarização, ponderação, etc.)
O trabalho presencial é valorizado por forma a que avaliação assuma um caráter essencialmente formativo e um
papel regulador da aprendizagem. A classificação final na unidade curricular é obtida a partir da apreciação global
do trabalho em aula (20%), de trabalhos individuais entregues regularmente durante o decorrer do semestre e
avaliados sob a forma de um portolio individual final (40%), e de um trabaho final realizado em grupo (40%).

 Trabalho final em grupo – 40%, com apresentação oral e componente escrita – Entrega final: 21 de junho de
2021.
 Portfólio de trabalho individual – 40%, com uma compilação dos trabalhos realizados ao longo do semestre,
revistos com feedback da docente e pares - Entrega final: 5 de junho de 2021.
 Apreciação global do trabalho em aula - 20%, isto é, a participação e intervenção ativa nas atividades propostas
nas sessões, a título individual, a pares e em grupo.
Regime Alternativo de Avaliação (Modalidades, estudantes abrangidos, elementos, calendarização, ponderação,
etc.)
Os alunos nestas circunstâncias terão acompanhamento à distância relativamente aos conteúdos programáticos
cuja lecionação não foi presenciada e a avaliação processar-se-á de acordo com um plano formulado caso a caso e
decidido numa reunião presencial entre o docente e o estudante.
Erasmus Students:
International students are expected to attend at least 2/3 of the classes. Alternative bibliography exists in English,
French or Spanish, but Portuguese will be the predominant language held in class. According to the level and
interests of each student, the evaluation and work plan may be adapted.
Regras relativas à melhoria de nota
A avaliação para melhoria de nota segue a avaliação prevista no regime alternativo, para todos os estudantes.

