
descritivo
Esta atividade divide-se em dois momentos: 
EAUM: um percurso pela escola, cursos e 
cidade e a Oficina de Projeto.
A atividade inicia-se com um percurso 
pelas instalações da Escola de Arquitetura, 
em Azurém, com apresentação dos cursos, 
após o qual desenhar-se-á um passeio 
pelo centro histórico de Guimarães, 
com chamadas à sua história urbana e 
intervenções mais recentes (EAUM: um 
percurso pela escola, cursos e cidade) .
Com esta iniciativa a Escola oferece um 
melhor e mais próximo conhecimento sobre 
o curso de MIARQ, as suas instalações, 
oficinas, metodologias de trabalho, e 
estudantes e professores.
Esta atividade inclui também a “Oficina 
de Projeto”, onde o participante poderá 
explorar a prática e processo criativo de um 
estudante de arquitetura acompanhado por 
um arquiteto docente na instituição.

ARQUITETURA, ESPAÇOS DE DESENHO E IMAGINAÇÃO

público-alvo
Alunos do 9º ao 12º ano

número de participantes
16 alunos

local de funcionamento
Escola de Arquitetura, 
Campus de Azurém, Guimarães

ESCOLA DE ARQUITETURA

2ª feira
23-07-2018

3ª feira
24-07-2018

4ª feira
25-07-2018

5ª feira
26-07-2018

6ª feira
27-07-2018

9:30 – 12:30 Sessão de
acolhimento 

Oficina de
Projeto

Oficina de
Projeto

Oficina de
Projeto

Oficina de 
Projeto

Almoço

14:00 – 17:30 EAUM: um 
percurso pela 
escola, cursos e 
cidade

Visita à EAUM

Apresentação da
oferta educativa 
da EAUM

Oficina de
Projeto

Tarde lúdica Oficina de
Projeto

Sessão de
encerramento
com atividades
lúdicas

critérios de seleção
Ordem de inscrição 



descritivo
Esta atividade divide-se em dois momentos: 
EAUM: um percurso pela escola, cursos e 
cidade e a Oficina de Artes Visuais.
A atividade inicia-se com um percurso 
pelas instalações da Escola de Arquitetura, 
em Azurém, com apresentação dos cursos, 
após o qual desenhar-se-á um passeio 
pelo centro histórico de Guimarães, 
com chamadas à sua história urbana e 
intervenções mais recentes (EAUM: um 
percurso pela escola, cursos e cidade) .
Oficina de Artes Visuais proporciona 
atividades de introdução a práticas 
artísticas no âmbito da pintura, escultura 
e arte multimédia. Os participantes serão 
acompanhados na real ização de objetos 
artísticos integrando posteriormente 
uma instalação coletiva, resultante da 
colaboração de todos. Pretende-se com 
esta atividade promover a experiência a 
diferentes processos e l inguagens artísticas 
e sensibi l izar os alunos para aspetos 
multidiscipl inares da arte contemporânea. 
No âmbito oficinal prevê-se a realização 
de desenho de observação, escultura por 
modelação e subtração, pintura em diversas 
superfícies e ainda utilização de fotografia e 
vídeo digital. Os alunos participantes poderão 
escolher entre estes diferentes processos para 
desenvolver a sua contribuição em uma obra 
de Arte Pública coletiva.

OFICINA DE ARTES VISUAIS

público-alvo
Alunos do 9º ao 12º ano

número de participantes
18 alunos

local de funcionamento
Instituto de Design, 
Campus de Couros, Guimarães

ESCOLA DE ARQUITETURA

2ª feira
23-07-2018

3ª feira
24-07-2018

4ª feira
25-07-2018

5ª feira
26-07-2018

6ª feira
27-07-2018

9:30 – 12:30 Sessão de
acolhimento 

Oficina de
Artes Visuais

Oficina de
Artes Visuais

Oficina de
Artes Visuais

Oficina de
Artes Visuais

Almoço

14:00 – 17:30 EAUM: um
percurso pela
escola, cursos e
cidade

Visita à EAUM

Apresentação da
oferta educativa
da EAUM

Oficina de
Artes Visuais

Tarde lúdica Oficina de
Artes Visuais

Sessão de
encerramento
com atividades
lúdicas

critérios de seleção
Ordem de inscrição 



descritivo
Esta atividade divide-se em dois momentos: 
EAUM: um percurso pela escola, cursos e 
cidade e a Oficina de Design e Morfologia.
A atividade inicia-se com um percurso 
pelas instalações da Escola de Arquitetura, 
em Azurém, com apresentação dos cursos, 
após o qual desenhar-se-á um passeio 
pelo centro histórico de Guimarães, 
com chamadas à sua história urbana e 
intervenções mais recentes (EAUM: um 
percurso pela escola, cursos e cidade) .
O exercício para a Oficina de Design 
e Morfologia consiste no desenho de 
objeto que tenha como principio a 
análise morfológica do objeto que cada 
participante escolheu e que resultará numa 
das três hipóteses:
1 .   composição pela repetição da forma 

através de encaixes;
2. ou, um mobile (objeto suspenso);
3.  ou, um objeto de i luminação (podendo 

ser conseguido através da técnica de 
termoconformação).

OFICINA DE DESIGN E MORFOLOGIA

público-alvo
Alunos do 9º ao 12º ano

número de participantes
16 alunos

local de funcionamento
Instituto de Design, 
Campus de Couros, Guimarães

ESCOLA DE ARQUITETURA

2ª feira
23-07-2018

3ª feira
24-07-2018

4ª feira
25-07-2018

5ª feira
26-07-2018

6ª feira
27-07-2018

9:30 – 12:30 Sessão de
acolhimento 

Oficina de
Design e
Morfologia

Oficina de
Design e
Morfologia

Oficina de
Design e
Morfologia

Oficina de
Design e
Morfologia

Almoço

14:00 – 17:30 EAUM: um
percurso pela
escola, cursos e
cidade

Visita à EAUM

Apresentação da
oferta educativa
da EAUM

Oficina de
Design e
Morfologia

Tarde lúdica Oficina de
Design e
Morfologia

Sessão de
encerramento
com atividades
lúdicas

critérios de seleção
Ordem de inscrição 


