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História da Arte  

– O Renascimento 
 

Apresentação 

 

Este curso é dedicado ao Renascimento italiano e à arte realizada no Norte da 
Europa, nomeadamente na Flandres e na Alemanha, durante os séculos XV e XVI.  
 
Trata-se de um momento inteiramente novo para a Arte europeia, em que é 
inventada a perspectiva, novas cidades são construídas e a pintura a fresco, a 
têmpera e a óleo conhecem um enorme sucesso. 
 
Este é um curso presencial e decorrerá nas instalações do Espaço Amar (Rua Rosa 
Araújo, nº 34 - 5º andar, Lisboa). Asseguramos o cumprimento das medidas de 
higiene necessárias, para que todas as pessoas tenham uma experiência agradável e 
em segurança. 
 

Datas 
4 Abr - 27 Jun (12 sessões) 
 
NOTA: Não há aulas a 25 Abr e a 13 Jun. O curso contempla a realização de uma 
visita guiada fora do horário das aulas, numa data a combinar com a turma. 
 

Horário 
2as feiras, 19:00-21:00 
 

Modalidade 
Presencial 
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Local de Realização 
Espaço Amar – Rua Rosa Araújo, nº 34, 5º andar (Lisboa) 
 
Preço 
267€ (ou 3 x 89€) + 30€ inscrição + 4€ seguro escolar 
 
Formadora 
Ana Gonçalves 
 

Destinatários 
Todas as pessoas interessadas, com ou sem conhecimentos prévios de História da 
Arte. 
 
Objectivo Geral 
Conhecer a arte realizada no contexto europeu entre os séculos XV e XVI, 
relacionando-a com a arte e a cultura visual contemporâneas. 
 
Objectivos Específicos 
- Reconhecer e apreciar autores e obras estudados, no contexto histórico, artístico 
e estético da época estudada; 
- Identificar relações entre acontecimentos históricos e a cultura visual, estética e 
artística da época estudada; 
- Distinguir os diferentes períodos e estilos estudados, identificando as suas 
características; 
- Treinar a capacidade de reflexão crítica e a apreciação estética, em diálogo e em 
exercícios por escrito; 
- Valorizar o acto de visitar exposições em grupo. 
 
Programa 
 
Módulo 1 – O Renascimento Italiano 
Os Primórdios do Renascimento. O Renascimento em Itália nos séculos XV e XVI: 
Florença, Roma e Veneza. Os principais artistas italianos deste período e as suas 
obras mais relevantes. 
Horas de formação: 12h * 
 
Módulo 2 – A Arte no Norte da Europa nos séculos XV e XVI 
A Arte no Norte da Europa nos séculos XV e XVI: Flandres e Alemanha. Os 
principais artistas do norte da Europa deste período e as suas obras mais 
relevantes. 
Horas de formação: 12h * 
 
* Valor estimado, sujeito a eventuais alterações, consoante as necessidades da turma. 

 
Materiais 
Bloco de notas, lápis ou esferográfica para apontamentos durante as aulas. 
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Metodologia 
As sessões consistem, na sua maioria, na exposição de conteúdos, acompanhada de 
visualização de imagens. Será feita uma visita ao Museu Nacional de Arte Antiga, 
com a finalidade de apreciar obras realizadas no período histórico-artístico 
compreendido pelo curso. Serão ministrados exercícios orais e escritos durante o 
curso para apoiar a consolidação de conhecimentos. 
 
Medidas de Higiene e Segurança em Aula 
- É obrigatório o uso de máscara. 
- Dispomos de dispensadores de solução alcoólica nas nossas instalações. 
 
Avaliação 
Dado que os conteúdos da acção de formação são essencialmente práticos, a 
metodologia de avaliação é composta por:  
- avaliação formativa, com a análise das respostas às questões colocadas, 
motivação e empenho, bem como a análise dos resultados obtidos nos exercícios 
práticos e do progresso individual dos formandos; 
- avaliação sumativa, com uma avaliação global do trabalho final e das actividades 
realizadas ao longo do curso. 
 
Critérios de Avaliação / Percentagem da Nota Final 
- Cumprimento dos exercícios técnicos propostos, tendo em conta os objectivos 
traçados: 40% 
- Qualidade dos trabalhos realizados: 20% 
- Capacidade de reflexão crítica, em contexto de diálogo, acerca dos trabalhos 
desenvolvidos, a nível formal e/ou temático: 10% 
- Motivação e empenho na aquisição de novos conhecimentos e na aplicação aos 
seus trabalhos: 20% 
- Assiduidade e pontualidade: 10% 
 
As classificações finais, quantitativas e qualitativas, serão atribuídas de acordo com 
a seguinte escala: 
1 – Muito Insuficiente; 2 – Insuficiente; 3 – Suficiente; 4 – Bom; 5 – Muito Bom. 
 
 
 
 
 


