
AÇÃO ESCOLA SOS AZULEJO 

 

Ficha Técnica 

Projeto: “O azulejo na escola em tom de azul” 

Escola: Externato D. Afonso Henriques, Vila de Resende  

Execução do projeto: Turmas 8ºA e 8º B 

Disciplina: Educação Visual 

Ideia do projeto iniciada pela professora Luciana Ribeiro e desenvolvida, e orientada pela 

professora Rita Moura 

Registo fotográfico: Padre Miguel Peixoto 

Colaboração: Toda a Comunidade Escolar, alunos, funcionários e Direcção. 

 

Memória Descritiva: Este projecto tem como objectivo o reconhecimento do azulejo como 

património português e sua valorização em termos históricos e estéticos, fazendo prevalecer 

as tradições artísticas da história de Portugal.  

Este projecto foi desenvolvido na disciplina de Educação Visual pelos alunos do 8ºA e 8ºB 

durante algumas aulas. Teve como base, o azulejo português. Consistiu na aquisição de 

pesquisa e registos de imagens de azulejos, sejam perto de suas casas, na internet, nas vila, 

etc. Depois de reunida a série de imagens, os alunos se inspiraram para elaborar o seu próprio 

azulejo em desenho, numa folha de papel, de dimensão 15cm X15 cm e pintado a lápis de cor, 

recriando uma nova forma, pessoal e contemporânea desse azulejo ou de detalhes desse 

azulejo. A cor escolhida para colorir os desenhos foi o azul, visto ser a cor mais usual no azulejo 

português. Depois de concluído o desenho foram tiradas cópias do mesmo, multiplicando-o de 

forma a obter vários padrões e construções de um só azulejo, em papel brilhante de forma a 

fazer parecer um azulejo verdadeiro.  

Essas construções foram montadas no átrio da escola como exemplifica as fotos anexadas, 

pelos alunos com a colaboração de toda a comunidade escolar que demonstrou entusiasmo 

durante todo o processo de montagem.  

O resultado como se verifica também nas fotos, foi bastante positivo e superou todas as 

espectativas. Os alunos foram surpreendidos no dia seguinte com a montagem dos “azulejos” 

decorando a escola, o qual, provocou nestes bastante alegria e orgulho.  


