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Unidade Orgânica 

Agrupamento de Escolas de Montijo 

Escola Básica D. Pedro Varela 

  

Coordenação 

Professores: Ana Beatriz Rodrigues; Carla Branquinho; 

Cátia Meco; Célia Martins; Laura Guerra; Lúcia 

Portugal; Fátima Mesquita; Mónica Gonçalves; Sofia 

Romba Rocha; Tiago Bacalhau. 

  

Participantes 

Todas as turmas do pré-escolar, 1º, 2º e 3º Ciclos, num 

total de 1967 alunos (e um pequeno contributo dos 70 

alunos de Educação e Formação de Adultos do 

Estabelecimento Prisional do Montijo), e seus respetivos 

Professores num total de 186 docentes, com o apoio de 

cerca de 50 Auxiliares de ação educativa. 

  

Calendarização das  

Atividades 

Durante o 2º Período e dia 6 de maio de 2019. 

  

Local 
Escolas do Agrupamento durante a preparação das 

atividades e na Praça da República do Montijo no dia 

6 de maio. 

  

     

  AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONTIJO 

  Escola Básica D. Pedro Varela 

  Ano Letivo 2018-2019 

 

  Ação Escola SOS Azulejo 2019 Atualizado 
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Destinatários Comunidade educativa e local. 

  

Objetivos 

Projeto inserido na Flexibilidade curricular do 

Agrupamento: 

- Respeitar o património; 

- Conhecer o património cultural e artístico do nosso 

país; 

- Sensibilizar para a temática e a importância da 

preservação do património azulejar do país e, em 

especial, do Montijo; 

  

Atividades de preparação 

 do projeto 

- Abordagem do património cultural e artístico mais 

representativo do país. 

- Sensibilização dos alunos, em ambiente de sala de 

aula, para a situação de furto e vandalismo do 

património azulejar português. 

- Breve história do azulejo. 

- Tipos de produção e de decoração. 

- O azulejo como uma das produções mais criativas da 

cultura portuguesa. 

- O azulejo antigo e moderno no Montijo. 

- Criação de projetos de azulejos e concretização de 

múltiplos em papel. 

- Construção de objetos 3D de grandes dimensões 

representativos do Património cultural e artístico 

Português (Galo de Barcelos, Coração de Viana, 

Guitarra Portuguesa, Elétrico de Lisboa, Moinho, entre 

outros) que serão revestidos com as criações em papel 

realizadas pelos alunos do 2º e 3º Ciclos. 
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- Construção de um painel com o desenho de duas 

“figuras de convite” sem rosto para que os alunos 

possam tirar fotos. 

- Desenho de um painel de azulejo e estampagem do 

mesmo em tecido que irá servir para fazer um vestido 

para um manequim feminino. 

- Realização de um painel em mosaico com dois dos 

elementos mais representativos do Montijo: Gerberas – 

“Montijo Capital da Flor” e os Moinhos. 

  

Atividades definidas  

para o dia 6 de maio 

O Projeto “Ação Escola SOS Azulejo 2019” tem como 

principais objetivos: Defesa, Preservação e 

Salvaguarda do Património Azulejar Português.  

Para que esta mensagem pudesse não só ser passada 

a toda a Comunidade Educativa do nosso 

Agrupamento, mas também a toda a Comunidade da 

nossa cidade, as atividades do dia 6 de maio 

decorrerão na Praça da República numa parceria 

com a Câmara Municipal de Montijo. 

Assim, irá decorrer, durante todo o dia, no jardim e 

largo do referido espaço a exposição de: 

- Figuras 3D de grandes dimensões representativas do 

Património cultural e artístico Português revestidas com 

Módulos / Padrões dos azulejos de Montijo realizados 

pelos alunos dos 2º e 3º ciclos da Escola D. Pedro 

Varela. 

- Painel para tirar fotos com duas “figuras de convite” 

cujo fundo do painel irá ser preenchido, ao longo do 

dia pelos alunos do pré-escolar e 1º ciclo do 

Agrupamento com as suas criações de azulejo. 

- Manequim feminina vestida com um tecido onde foi 

impresso um painel de azulejo. 

- Mostra de um painel de mosaico e a criação de 

porta-chaves, jogo do galo e ímans de frigorífico para 

divulgação do evento, realizados pelos alunos que 

frequentam o Clube do grupo disciplinar de Artes 
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Visuais e Tecnológicas “Projetos Artísticos” na Escola 

Básica D. Pedro Varela.  

- Animação do espaço da Praça da República, ao 

longo de todo o dia, com a parceria de diferentes 

associações e coletividades nas diferentes áreas 

(dança, música e desporto). 

- Marcha popular da Escola Básica D. Pedro Varela com 

figurino alusivo ao azulejo (cedido gentilmente pela 

Sociedade Filarmónica Perpétua Azeitonense). 

- Mostra de Tambor pintado pelos alunos de Educação 

e Formação de Adultos do Estabelecimento Prisional do 

Montijo. 

- Painel de azulejos pintado ao vivo por alguns alunos do 

Agrupamento, orientados por uma ceramista local, que 

posteriormente será inserido numa fachada da cidade. 

- A Equipa de Saúde Escolar associou-se a esta iniciativa 

com a caminhada “Caminhar com cor, caminhar com 

amor” de cada uma das escolas para a Praça da 

República, com o objetivo de promover a atividade 

física e as relações interpessoais. 

 

  

Observações 

Alguns dos objetos construídos farão parte da 

decoração do Baile de Finalistas dos alunos de 9º ano 

da E. B. D. Pedro Varela, no final de maio (dia 30). 

 

  

 

A Coordenadora do Grupo Disciplinar de  

Artes Visuais e Tecnológicas 

 

Sofia Romba Rocha 

 
 

 

 

 


