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PROPOSTA DE MODELO DE ‘AÇÃO ESCOLA SOS AZULEJO 2014’
OBJETIVO DA AÇÃO:
Chamada de atenção e forte sensibilização para:
- A importância e caráter únicos do património azulejar português;
- Atual problema da sua grave delapidação por furto, incúria e vandalismo;
- Necessidade imperiosa da sua valorização, proteção e fruição por todos os portugueses.

DESCRIÇÃO DA AÇÃO (pode ser substituída por outra ação que incuta nos alunos o gosto
pelo património azulejar português, se possível também em praça pública)
Escolas do 1º ciclo são convidadas a envolver alunos dos 3º e 4º anos, na seguinte
atividade:
1- Sensibilização dos alunos para a importância da salvaguarda do património cultural
português e do património azulejar em particular.
2- Numeração (para posterior montagem), recorte e colagem em capaline de (painéis)
de azulejos furtados cujas imagens foram previamente fornecidas pelo (site do)
Projeto SOS Azulejo www.sosazulejo.com .
3- Deslocação dos alunos a grande praça pública previamente acordada com a
respectiva Câmara Municipal, transportando cada aluno o seu azulejo em capaline e
a professora que os orienta e acompanha um capaline com um conselho de
salvaguarda deste património.
4- Cada aluno coloca, por ordem, o seu azulejo no chão da praça (com pequeno
autocolante), até completarem o(s) seu(s) painel(is). A professora adiciona do
mesmo modo o conselho.
5- As classes de alunos e as escolas seguem uma ordem e ocupam uma área
previamente definida, até à cobertura total da área, sem congestionamentos.
6- No final os alunos fazem uma grande roda à volta da praça “atapetada” com
“azulejos furtados” e contornam a praça de mãos dadas, num cordão de proteção,
eventualmente entoando canção previamente preparada para o efeito.

GRUPOS ALVO:
- Para esta ação específica: crianças de 8-10 anos; para outras ações: quaisquer outras
faixas etárias, adequadas às características das atividades a desenvolver. Todos serão
simultaneamente agentes e potenciadores de divulgação para o público em geral.
+ Info sobre ‘AÇÃO ESCOLA SOS AZULEJO 2011’ em http://www.sosazulejo.com/?p=584
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