
 
‘AÇÃO ESCOLA SOS AZULEJO 2014’ – 7 de Maio - CONVITE ÀS ESCOLAS 

 
 Em 2008 o Ministério da Educação - através da Direção Geral de Inovação e Desenvolvimento 
Curricular – contactou as Direções Regionais de Educação no sentido de promover a 
divulgação do Projeto ‘SOS Azulejo’ www.sosazulejo.com junto das escolas do 1º Ciclo do 
Ensino Básico. 
 
 A 5 de Maio de 2011 o ‘Projeto SOS Azulejo’ realizou a ‘AÇÃO ESCOLA SOS AZULEJO 2011’ com 
o auxílio do Parceiro Associação Nacional dos Municípios Portugueses: nesta ação participaram 
12 Municípios, 32 Escolas (de diversos ciclos) e 2200 crianças, professores e seniors,  levando a 
cabo, com visível entusiasmo, trabalhos artesanais e artísticos ligados ao tema dos Azulejos, 
trabalhos que foram depois amplamente divulgados pelo ‘SOS Azulejo’ a nível nacional e 
internacional. 
 
 Em 2013, o ‘Grande Prémio da União Europeia para o Património Cultural/EUROPA NOSTRA’ 
(atribuído pela 1ª vez a Portugal) outorgado ao ‘Projeto SOS Azulejo’, na ‘Categoria 4 – 
Formação, Educação e Sensibilização’, veio reconhecer e reforçar a importância da transmissão 
do valor da fruição e salvaguarda do património azulejar português nas escolas.  
 
 Porque o património azulejar português é único no mundo e a sua valorização, junto das 
gerações mais jovens, se torna cada vez mais importante, é com muito prazer que vimos 
convidar as Escolas a aderir à ‘AÇÃO ESCOLA SOS AZULEJO 2014’, que se realizará, a nível 
nacional, no dia 7 de Maio. Para tal, poderão seguir o ‘Modelo de Ação Escola SOS Azulejo 
2014’ (também anexo), ou criar livremente um modelo de atividade próprio, com a condição 
única de se ligar ao tema do património azulejar português. Poderão aceder a informação 
sobre a ‘AÇÃO ESCOLA SOS AZULEJO 2011’ em: http://www.sosazulejo.com/?p=584 
 
Solicitamos que enviem as Vossas respostas para o ‘Projeto SOS Azulejo’ (coordenado pelo 
Museu de Polícia Judiciária) cujo contacto é:  museu.pj@pj.pt. 
Último prazo limite de resposta para participação: 31 de Janeiro de 2014. 
DADOS obrigatórios das respostas: 1-a) Designação e endereço da Escola; b) Concelho e 
Distrito; 2-Nome da pessoa de contacto; 3-Contacto de e-mail (telef. facultativo); 4- nº de 
professores e alunos participantes. 
 
Para qualquer dúvida ou esclarecimento estaremos ao Vosso dispor também pela mesma via:  
museu.pj@pj.pt. 
 
Envio calorosos cumprimentos e votos de um bom ano escolar, 
 
Leonor Sá 

Coordenadora do Projeto SOS Azulejo     
Grande Prémio da União Europeia para o Património Cultural /EUROPA NOSTRA’ 2013  
Museu de Polícia Judiciária 
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