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Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes)

Conhecimento dos materiais empregues na arte ediﬁcatória, nas suas valências física, química,
patológica e ambiental. As funções que podem desempenhar e a forma ou formas da sua
integração; Os materiais de construção na caracterização estética e formal dos espaços e em
função das condições ambientais requeridas; Perceber e avaliar os níveis de sustentabilidade
associados às escolhas dos materiais e métodos de aplicação. Conhecimento dos materiais
empregues na ﬁguração da ideia e deﬁnidores do objecto arquitectónico, enquanto imagem e
adequados em termos de funcionalidade, qualidade ambiental e formal.

Conteúdos Programáticos / Programa
- A materialidade na Arquitectura.
- Os materiais no campo de intervenção do Arquitecto no ciclo da produção do objecto desde a
fase de concepção até à efemerização.
- Inventariação e características físicas e químicas, principais situações patológicas dos materiais.
- A função dos materiais e a sua integração na formalização do espaço construído.
- Pétreos naturais e artiﬁciais; Aglomerantes ou Ligantes e Aglomerados; Argilosos e Cerâmicos;
Madeira e produtos derivados Vidros e polímeros Tintas e vernizes Isolamentos Metais.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de
aprendizagem da unidade curricular
A UC Materiais pretende capacitar o aluno de um conjunto de competências que o permita gerir o
ciclo da ideação arquitectónica, tendo por base um sólido conhecimento das propriedades dos
materiais, designadamente das suas propriedades de textura e cor.
Sensibilizar o discente para a importância dos materiais na expressão formal e as propriedades
espaciais do artefacto arquitectónico. Compreender as implicações que a escolha e gestão dos
materiais têm no ciclo construtivo e nas opções tecnológicas.
Os conhecimentos ministrados permitem ainda a tomada de consciências do impacto orçamental
da escolha dos materiais para a deﬁnição do espaço arquitectónico.
Sensibilizar o aluno para o sentido de bem comum na opção pelo produto português.

Metodologias de ensino (avaliação incluída)
Esta UC assenta a transmissão de conhecimentos através da exposição dos conteúdos
programáticos. As aulas têm suporte numa exposição teórica dos conhecimentos complementados
pela exibição e experimentação de protótipos e amostras.
A observação dos materiais permite ao aluno apreender as propriedades dos materiais de um
modo activo.
A avaliação decorre da realização de prova escrita que visa a avaliar o conhecimento dos alunos
relativamente aos conteúdos expostos, complementados com a realização de um trabalho prático
que visa fomentar uma investigação avançada e experimental dos conteúdos abordados.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de
aprendizagem da unidade curricular
Os objectivos académicos desta UC visam a tomada de consciência dos alunos das
potencialidades intrínsecas aos materiais, no âmbito do Projecto, e do impacto da sua decisão no
artefacto arquitectónico construído.
Desenvolver uma consciência critica do alunos no sentido de optimizar processos e diminuir
impactos.
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COSTA, F. Pereira da, Enciclopédia Prática da Construção Civil, Portugália Editora, Lisboa,
1955
LNEC, Curso de Especialização sobre revestimentos de paredes, LNEC, Lisboa, 2004
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Learning objectives (knowledge, skills and competences to be developed by students)
Knowledge of materials used in building art, in its physical, chemical, pathological and
environmental valences. The functions they can perform and the form or forms of their integration;

The building materials in the aesthetic and formal characterization of spaces and in function of the
required environmental conditions; Understand and evaluate the levels of sustainability associated
with the choice of materials and application methods. Knowledge of the materials used in ﬁguring
the idea and deﬁning the architectural object, as an image and suitable in terms of functionality,
environmental and formal quality.

Syllabus
- Materiality in Architecture.
- The materials in the architect's ﬁeld of intervention in the production cycle of the object from the
conception phase to the ephemerization.
- Inventory and physical and chemical characteristics, main pathological situations of materials.
- The function of materials and their integration in the formalization of the built space.
- natural and artiﬁcial stones; Binders or Binders and Binders; Clay and Ceramic; Wood and wood
products Glass and polymers Paints and varnishes Insulations Metals.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit´s learning objectives
Materials Curricular Unit aims to empower the student a set of skills that will enable you to
manage the architectural ideation cycle, based on a solid understanding of material properties, as
texture and color properties.
To sensitize the students to the importance of materials in formal expression and the spatial
properties of the architectural artifact. Understand the implications of the choice and management
of materials have to the construction cycle and technological options.
The acquired knowledge allows the taking of conscience about the economic impact of the
materials choice in the deﬁnition of the architectural space.
To sensitize the student to the importance of choosing the Portuguese product.

Teaching methodologies (including evaluation)
This course is based on the transmission of knowledge through exposure by syllabus. The classes
are supported in a theoretical exposition of knowledge complemented by the display and testing
of prototypes and samples.
The observation of the material allows the student to learn the material properties of an active
mode.
The assessment follows the completion of written test aimed at assessing students' knowledge
regarding the contents exposed, complemented by the completion of a practical work aimed at
promoting advanced and experimental investigation of the content covered.
>

Demonstration of the coherence between the Teaching methodologies and the learning
outcomes
The academic objectives of this course are aimed at awareness of students of the intrinsic
potential to materials under the project, and the impact of its decision on the architectural artifact
built.
Develop a critical awareness of students in order to optimize processes and reduce impacts.
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