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a) implementação (experimental)
Desenvolvimento prévio, experimental, do projecto (a partir do propósito e objectivos da proposta e das 

opções conceptuais, de implementação e tipologias de resultados identificados).
Dando continuidade à proposta/póster da fase 1, e de acordo com a síntese das opções a 

assumir, a fase 2 do projecto dedica-se à aplicação das opções assumidas através do desenvolvimento 
de um artefacto experimental, partindo dos objectivos e da metodologia correspondente para os 
cumprir com vista à sua circusncrição e subsequente optimização em função dos recursos disponíveis.

[12 de Março, 3ª]
Revisão dos objectivos e sua hierarquização 
segundo objectivo imediato (por onde 
começar) e metodologia  (etapas e recursos).
TPC — elaborar cronograma de tarefas e diagrama de 

projecto (Doc 01)  

+ preparação de folder 01 (pesquisa de 

conteúdos a usar, exemplos de estratégias, 

processos e tipo de resultados.

[14 de Março, 5º]
Discussão de ronograma e início de 
diagramação de projecto em função da 
hierarquização de objectivos (Doc 01)  
+ actualização de Folder 01.
TPC — finalização (Doc 01) + actualização folder 01 

(conteúdos, processos, resultados).

[19, 3ª -  21, 5ª de Março]
Actualização de folder 01 em função de Doc 01 
(conteúdos, técnicas a explorar, experiências + 
aspectos formais e de linguagem).
TPC — realização de experiências (conteúdos e 

técnicas explorados + aspectos formais e de 

linguagem) de acordo com Doc 01  

+ preparação de fase b).

doC01 [2  páginas / eCrãs]
Diagrama + cronograma da implementação  
do projecto até 9-11 de Abril,

com passos e tarefas a concretizar, 
incluindo recursos necessários (antever o 
nível de concretização do projecto até 11 
de Abril e as tarefas posteriores para sua 
implementação final, até 02 de Maio)
+ componentes do projecto.

FoLder 01 [eM aCtuaLização]
Conteúdos, processos, resultados  
(edição/selecção, exemplos, experiências):

pesquisa de conteúdos a usar,
técnicas a explorar,
aspectos formais e de linguagem.

Actualização mediante apresentação de 
exemplos de referência e realização de 
experiências (desenvolvimento do trabalho).

As actualizações dos elementos para discussão  

na aula, devem ser feitas via drive, no mínimo 1 

hora antes da aula em questão.

Embora sejam documentos de acompanhamento, 

devem respeitar a correcta referenciação  

das obras citadas e exemplificadas.
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b) optimização (exequibilidade)
Optimização do projecto mediante enquadramento prévio (do âmbito e ambição) e sua implementação  

e adequação a recursos e contexto (acessível, exequível).
Na continuidade da experimentação prévia e do que efectivamente se conseguiu testar  

e resolver de acordo com os passos definidos, esta fase dedica-se à optimização do projecto, ou seja, 
à sua circunscrição conceptual e metodológica em função da sua adequação (aplicabilidade a um 
contexto ou conteúdo concreto, acessível) e exequibilidade (atendendo a recursos materiais, humanos 
e temporais disponíveis) até à sua conclusão e consequente preparação conjunta da exposição.

[26 de Março, 3ª]

Discussão de desenvolvimento experimental  
do projecto (aspectos resolvidos e a resolver).

confronto com doc 01 e circunscrição 
conceptual e metodológica.

[28 de Março, 5ª]

Discussão de aspectos resolvidos e a resolver.
circunscrição conceptual e metodológica  
em função de exequibilidade.

TPC – actualização de folder 01 (implementação). 

[02 de abriL, 3ª] 

Finalização de implementação experimental. 
TPC – actualização de folder 01 e preparação Doc 02.

[04 de abriL, 5ª]

Revisão do Doc 02 para ponto de situação.
TPC – actualização de folder 01 e finalização do Doc 02.

[09 — 11 de abriL]

Ponto de situação: apresentação de implemen-
tação/aretefacto experimental em confronto 
com Doc 02.
TPC – revisão e optimização das experiências 

realizadas.

doC02 [1 página / eCrã]
Actualização do cronograma e diagrama para 
implementação do projecto até 02 de Maio 
segundo circunscrição conceptual  
e metodológica. 

passos cumpridos;
limitações identificadas; 
tarefas futuras (com os passos/etapas  
a desenvolver e recursos a utilizar, 
até à concretização final do projecto,  
a 8 de Maio).
+ componentes do projecto.

FoLder 01 [aCtuaLização]
Actualização constante com desenvolvimentos 
do trabalho (de acordo com cronograma 
realizado) até apresentação de resultados 
experimentais a 9–11 de Abril.
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