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REGULAMENTO

soBRE A EXPOSTçAO REGTONAL
A Exposição Regional de Expressão Plástica decorre anualmente no mês de junho no âmbito da

Semana Regional das Artes (SRA). Uma exposição a céu aberto, em formato de instalação artística,
patente temporariamente na Avenida Arriaga - uma das ruas mais movimentadas da cidade do Funchal.
Esta exposição resulta do trabalho efetuado na atividade de enriquecimento curricular de expressão
plástica nas escolas do 1.o CEB e na Modalidade Artística de Artes Plásticas (2.o e 3.o CEB e Secundário)
da Região Autónoma da Madeira, O trabalho desenvolvido em contexto escolar é assim apresentado
publicamente, estreitando-se desta forma as relações entre a escola e a comunidade.

A 22.^ edição da Exposição - que desde 201 1 se realiza nestes moldes - tem vindo a aumentar o
seu impacto junto de residentes e turistas. Deste modo, impõe-se que seja um trabalho que dê a merecida
visibilidade ao que é desenvolvido em artes visuais, nas escolas pelos alunos.

SOBRE O TEMA. "TELHADOS DE VIDRO"

O título da exposição, inserido no âmbito do Ano lnternacional do Vidro proclamado pela ONU, é o
resultado de uma combinação de aspetos que o torna válido para uma abordagem pedagogica a vários
temas e conteúdos de cariz artístico e social. Em primeira instância, transporta-nos para o antigo ditado
popular "quem tem telhados de vidro, não atira pedras ao vizinho" que visa uma introspeção pessoal de

cada um no momento de comentar aspetos alheios efazer julgamentos sobre o outro. Por outro lado, a

semelhança com o vidro das placas onduladas, material a ser utilizado como suporte das obras a realizar,
nomeadamente a sua transparência, foi um fator determinante na escolha do título.

Durante o período Gótico, o vidro foi utilizado na criação de vitrais com cariz educativo religioso,
proporcionando, simultaneamente, luz e cor nos espaços em que estavam inseridos. Já na Arte Nova, o

vitral foi um recurso muito utilizado na criação de elementos decorativos intrincados, mais relacionados
com a natureza.

Também, artistas como Dale Chihuly, Livio Seguso, Bernard Dejonghe, Stanislav Libenskf ou

Antoinne e Etienne Leperlier têm utilizado o vidro como matéria-prima para a produção de obras de arte
contemporâneas, tendo mesmo alguns deles colaborado com empresas vidreiras da Marinha Grande
(referências em matéria de produção de vidro a nível nacional), estando representados na coleção de

Arte Contemporânea deste município.
Assim, propõe-se que os docentes trabalhem com os alunos as transparências, os efeitos positivo e

negativo e desenvolvam atividades que permitam a produção de uma obra plástica, num suporte
específico, através da utilização de técnicas de desenho e pintura, ficando ao critério de cada professor a

utilização da abordagem à obra de arte.
Sendo um trabalho que so faz sentido se potenciar o crescimento artístico dos alunos, o tema deve

ser explorado, deixando-lhes um papel primordial ao longo de todo o processo criativo de realização do

trabalho nas escolas, como forma de potenciar as suas competências artísticas.



SEcRETAR|A REGTONAL DE EDUCAçAO, CtENCTA E TECNOLOGIA
D|REçAO REGTONAL DE EDUCAçAO

DrREçÃo DE sERvrços DE EDUcAçÃo ARTísïcA (DsEA) - ExpREssÃo pLÁsÏcA (Ep)

Requlamento - Exposição Reqional de Expressão Plástica

1. OBJETIVOS
. Valorizar os contributos das artes visuais na formação dos alunos no ensino básico e secundário;
. Fomentar nos alunos o trabalho de pesquisa e de equipa, com aplicação dos resultados em

situações de desenvolvimento criativo;
. Desenvolver as capacidades artísticas dos alunos, incentivando-as a participar em projetos de

natureza artística;
o Proporcionar a apresentação à comunidade do trabalho desenvolvido nas escolas e a

consequente partilha de ideias, experiências e métodos de resolução de problemas.
r Promover a utilização de suportes e materiais diversos na produção artística.

2. SOBRE O DESAFTO LANçADO AS ESCOLAS
O que vai ser solicitado às escolas?
1) Pintura da placa MDF (90cm x 150cm);
2l Decoração da placa utilizando a(s) técnica(s) definidas(s) - desenho, pintura e colagem;
3) A placa deve ser trabalhada com orientação vertical (posição em que estará suspensa na

exposição);
4l A intervenção plástica deve ser realizada de ambos os lados da placa (frente e verso);
5) Os trabalhos serão expostos, na Avenida Arriaga, suspensos nas árvores, por forma a criarem o

efeito vitrais;
6) Deve ser respeitado o formato do suporte entregue à escola;
7) O trabalho de desenho e pintura é de tema livre;
8) Ter em conta as possíveis adversidades climatéricas para garantir que o trabalho não se danifique

durante o evento;
9) A pintura a efetuar deverá ser realizada com tintas apropriadas (ex. acrílicas);
10) A aplicação de verniz é facultativa, mas a sua aplicação pode contribuir para uma melhor

preservação do trabalho na exposição exterior;
11) O trabalho pode ser realizado em grande ou pequeno grupo pelas crianças, sendo da

responsabilidade do docente a definição da estratégia pedagogica mais adequada ao trabalho
desenvolvido junto dos seus alunos;

12) E expressamente proibida a intervenção de adultos.
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NOTA: Esquema ilustrativo da montagem da instalação na Avenida Arriaga, Funchal.

3. COMO DESENVOLVER O PROJETO NA ESCOLA
O projeto escolar e o seu desenvolvimento ao longo do ano letivo devem ser previstos no plano do

docente, de modo que o mesmo possa ser realizado pelos alunos, pois so assim se pode fundamentar
este tipo de intervenção, numa perspetiva de envolvimento e participação ativa dos mesmos em todo o
processo.

4. ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS ESCOLARES
A entrega dos materiais às escolas está prevista para o segundo período;
Prevê-se que no decorrer do segundo período letivo, seja efetuada uma reunião de

acompanhamento dos projetos, onde se pretende proporcionar uma partilha de ideias e de soluções para
a execução dos trabalhos. Este momento terá como objetivo a procura da maior diversidade possível de
abordagens plásticas, como forma de se propiciar maior riqueza visual e maior leque de soluções estéticas
na apresentação final dos resultados;

E solicitado o envio de fotografias do desenvolvimento do projeto, para o correio eletrónico
ricardoimlapa@edu.madeira.qov.pt até ao final do segundo período.

5. TDENTTFTCAçAO DE TRABALHOS
Para a identificação do trabalho deverá ser utilizada a etiqueta de identificação (anexo 1), que deverá

ser plastificada (frente e verso). A identificação deve ser, obrigatoriamente a que é fornecida, sem
alteração de formato ou conteúdo e respeitando todos os dados pré-definidos (a etiqueta pode sofrer
alterações pelo que será enviada à posteriori a versão editável definitiva).

6. MONTAGEM E DESMONTAGEM DA EXPOS|çÃO
Todas as informações relativas a este assunto serão transmitidas nas reuniões de acompanhamento

do projeto, na formação de apoio ao projeto e por email/telefone.

7. DÚVDAS E TNFORMAçOES
Para mais informações contactar o Coordenador de Expressão Plástica,

telefone 291145756 (extensão 456688) ou através do
expreplastica.dsea@ed u. madeira.qov. pt.

prof. Ricardo Lapa pelo
endereço eletrónico
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