
UMA MOSTRA DO QUE FOI A SEMANA DAS ARTES 

NA ESCOLA SECUNDÁRIA VIRIATO 

 

 

 

São amostras de um trabalho com qualidade, diversidade e empenho; a arte está presente e 

sempre estará, com um fantástico potencial interventivo na comunidade e no meio ambiente 

que nos envolve. Educa e sensibiliza para valores sãos e essenciais nas nossas vidas. Numa 

época tão conturbada, ela comprova ser uma excelente terapia. 

 

Entre a imensa diversidade de trabalhos, dinamizou-se o "Workshop de Pintura como 

Terapia". Os participantes voaram vivenciando emoções e sentidos. 



Na Oficina de Cianotipia os alunos de Artes Visuais tiveram a oportunidade de conhecer um 

novo processo de impressão fotográfica em tons de azul que utiliza dois produtos químicos: 

citrato de amónio e ferro e ferrocianeto de potássio. Sob o efeito da luz transformam-se em 

Azul da Prússia. O entusiamo dos alunos foi contagiante. 

     

A Ana Verónica, uma designer viseense, teve a 

gentiliza de aceitar o nosso convite para um 

encontro com as turmas de artes para uma 

conversa sobre o seu percurso formativo e a 

realidade do dia-a-dia de um designer. 

Conselhos muito úteis para jovens que 

pretendem seguir este caminho. 

 

O Workshop de Biopintura dinamizada pela arquiteta Rita Esteves trouxe-nos aprendizagens 

de complemento curricular e formativas enquanto cidadãos, educando para práticas mais 

sustentáveis e amigas do ambiente. 

   



Os alunos divertiram-se e aprenderam ao fazer desenhos anamórficos bem como ao 

participar no desafio O mar começa aqui da Associação Bandeira Azul da Europa. 

     

   

Que belo “O Voo” da autoria da aluna Sara Sobral Almeida que representa o final de um 

percurso escolar (neste caso do ensino secundário). A magnífica pintura mural foi 

concretizada por um grupo de alunos do 12º ano que certamente passaram dias de felicidade 

a elaborá-la. Apreciem-na! 

                               



Imensa gratidão a todos os alunos, professores, assistentes e à comunidade por ajudarem, 

participarem e vivenciarem o evento. 

Mas tudo isto é dizer pouco. 

Muitas outras exposições e 

oficinas foram apresentadas. 

Vejam algumas das imagens e 

recebam a magia! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E TU? NÃO QUERES FREQUENTAR O CURSO DE ARTES VISUAIS DA 

ESCOLA SECUNDÁRIA VIRIATO? 

 


