
                 

 

AÇÃO ESCOLA SOS AZULEJO 2019 

 

Descrição da Ação a desenvolver na nossa escola 

É com entusiasmo que o Externato de Penafirme, comunidade educativa com 2000 elementos 

adere mais uma vez a esta Ação. 

Este projeto, logo “apadrinhado” pela Direção da nossa escola, foi abraçado e elaborado por 

Isabel Nunes, ceramista e formadora, a coordenar os clubes de Cerâmica e de Culinária.  Os 

alunos que frequentam estes clubes irão desenvolver na prática todo o projeto para 

apresentação, sensibilização e divulgação desta Ação Escola Sos Azulejo, interagindo com a 

comunidade.   

Na nossa escola existe, inserido num pequeno pinhal, uma casa, “a Casa do Pinhal” com cerca 

de meio século, onde além de uma pequena ludoteca existe uma cozinha onde funcionam os 

clubes de culinária, as atividades de AVD (culinária) para alunos com NES…  

Esta cozinha pede há muito uma pequena intervenção para melhorar o seu aspeto atual, 

tornando-a mais atrativa e acolhedora. Como base nesta ação, pensámos “mimá-la” com nova 

pintura e revestimento com azulejos de figura avulsa que serão pintados pelos alunos que 

frequentam os clubes de Cerâmica e de Culinária. 

As fases desta Ação passarão por: 

 Abordar o tema, Património Azulejar português. Sensibilização para a sua importância 

na arte e na história em Portugal, atual situação e proteção. 

 Visita guiada ao Convento de Santo António de Varatojo, na nossa região, para apreciar 

e “sentir” o azulejo no seu espaço, dimensão, função e beleza que podemos usufruir e 

devemos proteger 

 Introduzir o azulejo de figura avulsa, história, época e onde era geralmente aplicado 

para que os alunos “sintam” o que vão pintar. 

 Pintura e cozedura dos azulejos pelos alunos do Clube de Cerâmica e Culinária. 

 Colocação dos azulejos na parede da cozinha da “Casa do Pinhal” 

 “Inauguração simbólica” da cozinha renovada, com placards em toda a zona envolvente, 

com registo fotográfico do desenvolvimento da AÇÂO ESCOLA SOS AZULEJO 2019. 

Partilha de biscoitos e bolinhos confecionados pelos alunos dos clubes para partilha com 

toda a comunidade educativa convidada para o efeito. 

 Divulgação da AÇÂO no jornal Sementes, jornal do Externato de Penafirme e nos jornais 

de imprensa regional, no site da escola e outros de interesse. 

 Contaremos com o apoio de alguns alunos do Curso Profissional TM para registo em 

foto do desenvolvimento desta ação na nossa escola.  

 

A coordenadora da AÇÂO ESCOLA SOS AZULEJO 2019 no Externato de Penafirme, 

Isabel Nunes 


