
 

Programa de Visitas  

ARQUITETURA 

 
1- À descoberta da Escola de Arquitetura – Mestrado Integrado em Arquitetura 

 
Público-alvo: alunos do 3º ciclo do ensino básico e do ensino secundário 
Local: Escola de Arquitetura, campus de Azurém, Guimarães 
Nº de alunos: 10 a 30 
Datas: a marcar em função da disponibilidade (com excepção das 4ª feiras à tarde), 
preferencialmente com duas semanas de antecedência. 
 
Descrição da atividade: 
Os visitantes são convidados a percorrer os principais espaços da Escola de 
Arquitetura, com acompanhamento descritivo e explicativo sobre as suas principais 
atividades. Poder-se-á brevemente assistir a aulas práticas que estejam a decorrer e 
visitar as exposições patentes no Museu da Escola. 
 
Programa: As boas vindas: breve apresentação da Escola, da oferta formativa, do 
corpo docente e dos recursos existentes. 
-Nos corredores de “casa”: visita guiada ao edifício da Escola da autoria dos arquitetos 
F. Távora e J.B. Távora. 
-A dinâmica da sala de aula: rápida visita às aulas práticas que estejam a decorrer. 
- Para os visitantes: diploma de participação a entregar aos alunos no fim da visita. 
 

2- Desenhar e descobrir 
 

Público-alvo: alunos do ensino secundário 
Local: Instituto de Design, Guimarães 
Nº de alunos: 6 a 15 
Datas: a marcar em função da disponibilidade (com exceção das 4ª feiras à tarde), 
preferencialmente com duas semanas de antecedência. 
 
Descrição da atividade: Esta oficina visa sensibilizar para a importância do desenho 
em atividades projetuais e artísticas como também para o desenvolvimento das 
capacidades de interpretação e crítica do espaço e do território. Os participantes serão 
convidados a realizar um passeio pelos espaços do Campus de Azurém da Universidade 
do Minho e realizar um conjunto de desenhos de observação dos espaços e da sua 
envolvente. Serão também apresentados trabalhos e projetos de desenho de alunos do 
curso do MIARQ e, havendo calendário, poder-se-á assistir a uma aula de Desenho do 
Curso de Arquitetura. 
Programa: 1. As boas vindas: breve apresentação do curso, do corpo docente e dos 
recursos existentes. Breve apresentação das disciplinas de desenho do curso do 
MIARQ. 
2. A dinâmica da sala de aula: rápida visita às aulas práticas que estejam a decorrer.  
3. Breve introdução sobre técnicas de observação e representação do desenho à vista 
e da atividade de desenho como instrumento de memorização e investigação do que nos 
rodeia. 
4. Visita aos espaços da escola e do campus de Azurém acompanhada de breves 
paragens para observar e representar espaços ou outros motivos de interesse. 

   5. Para os visitantes: certificado de participação a entregar aos alunos no fim da visita.   


