
 

VISEU AZULEJAR 
- AÇÃO ESCOLA SOS AZULEJO 2019 - 

«ESEN - GUARDIÃ DO PATRIMÓNIO» 

 
   

Objetivos Ações Dinamizadores Parceiros Destinatários Calendário 

 
 

Distinguir o trabalho desenvolvido pelos alunos no 
ano letivo 2017-2018.  

 
Reconhecer o papel dos jovens na valorização e 
preservação do património azulejar nacional e 
regional. 

 
Comprometer os jovens com a guarda do património 
azulejar.  
 
Reconhecer o papel da escola na educação 
patrimonial. 
 
Desenvolver a sensibilidade estética e artística. 
 
Despertar o gosto pela apreciação e fruição de 
diferentes contextos culturais. 
 
Estimular a expressão criativa e a capacidade de 
representação através do desenho e da pintura.  
 
Identificar e valorizar o património azulejar 
português, único no mundo. 

 
Reconhecer o património azulejar de Viseu como um 
elemento cultural identitário da Cidade e da Região. 

 
Conhecer o projeto nacional “AÇÃO ESCOLA SOS 
AZULEJO” promovido pelo Museu da Polícia Judiciária 
(MPJ). 

 
Conhecer o projeto da ESEN “Viseu Azulejar”. 

 
Reconhecer a importância do património cultural e 
artístico nacional, como valor indispensável para uma 

Entrega de certificado de participação no 
projeto Viseu Azulejar integrado na «Ação 
Escola SOS Azulejo 2018»  

ESEN CMV Alunos das turmas: 
11ºP e 11ºI 

1 de fevereiro 
Sarau do 
Dia da Escola 

Concurso de desenho e pintura 
«Azulejos de Viseu» 
tendo por base os locais do roteiro «Viseu 
Azulejar 2018» 

ESEN – equipa VA   Alunos da ESEN 
2º período 

 

Roteiro “Viseu Azulejar” 
Disponibilizar documento em formato digital 
na página da escola 

ESEN – projeto VA  
 
 

Comunidade  Após 
lançamento 
do concurso 

Realização de vídeo, coprodução ESEN/CMV: 
ESEN «Ação Escola SOS Azulejo 2018» 
- a realizar por alunos do 11ºI em oficinas 
orientadas por técnicos de multimédia 

ESEN  CMV 
(técnicos de 
multimédia – 
apoio a confirmar) 

Alunos 11ºI CPT de 
multimédia 2º período 

 

Exposição dos trabalhos do concurso de 
desenho e pintura «Azulejos de Viseu» 

ESEN – equipa VA  
 

 Comunidade 

 
6 de maio 

Visitas guiadas  
«Viseu no tempo de Almeida Moreira» 
 

CMV - Dr. Luís 
Fernandes 

ESEN 
 

Alunos de História ou 
de História da Cultura 
e das Artes (turmas a 
definir) 

Apresentação do vídeo: 
ESEN «Ação Escola SOS Azulejo 2018» 

ESEN - alunos 11ºI CPT 
de multimédia 

CMV 
 

Comunidade escolar  

Oficinas de expressão plástica 
Local: Casa do Arco e Fonte de São Francisco 

ESEN – equipa VA  
e 

 
 

Alunos de Educação 
Visual e turma do 11ºI 

6 de maio 
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maior capacidade de participação e intervenção nas 
dinâmicas sociais e culturais. 
 
Compreender “quem somos” a partir do que fomos 
no passado.  
 
Promover a formação integral dos jovens. 
 
Sensibilizar para as exigências dos processos de 
restauro do património azulejar. 

 
Dinamizar atividades que permitam financiar algumas 
das ações previstas 

- Criação e impressão de mensagens SOS 
Azulejo - tipografia 
- Elaboração de crachás 

CentroPontoArtes  
 

Atribuição simbólica da distinção: «Guardião 
do Património Azulejar» 
Galardão: 
Ação Escola SOS Azulejo 2019 
«Viseu Azulejar» - ESEN 2019 
GUARDIÕES DO PATRIMÓNIO 
UMA CAUSA, UM COMPROMISSO! 

ESEN CMV Alunos dinamizadores 
do projecto «Viseu 
Azulejar» 2018-19 
e premiados no 
concurso 
 

6 de maio 

“ESEN Tem Talento” (inserido na programação 
haverá um momento de evocação do 
Património Azulejar regional e nacional) 

ESEN – SPO  Comunidade  8 de junho 

 


