
 

 

 

 

 

NOTA DE IMPRENSA 

Ação Escola SOS Azulejo 2016 
PRESERVAR, PROTEGER, PROMOVER │ Exposição documental 

4 e 5 de maio │ 14:00 às 20:00 │ Cooperativa Padaria do Povo  

6 e 7 de maio │ 11:00 às 19:00 │ Mercearia do Campo  

A Ação Escola SOS Azulejo 2016 é uma iniciativa que convida a comunidade escolar a 

apresentar trabalhos pedagógicos e lúdicos relacionados com a azulejaria portuguesa, 

integrando o projeto de valorização, proteção e fruição do património azulejar português, 

promovido e coordenado pelo Museu de Polícia Judiciária desde 2007.  

Reconhecendo a extrema importância desta ação, a Escola de Pedro Nunes aceitou 

prontamente o convite do Museu de Polícia Judiciária, sendo o único estabelecimento de 

ensino da freguesia de Campo de Ourique a participar nesta iniciativa. 

Integrada na Rede Internacional de Escolas Criativas (RIEC), a Escola de Pedro Nunes tem 

vindo a desenvolver o Projeto Artes, transversal a todas as áreas de conhecimento e cujo 

objetivo é transmitir os distintos conteúdos de aprendizagem privilegiando a sua relação com 

as artes, a identidade e o património cultural, sob a perspetiva da Pedagogia 3C (consciência, 

complexidade e criatividade) em aplicação pioneira nesta escola. 



Neste sentido, e perante o caráter singular do património azulejar de Campo de Ourique, a 

proposta pedagógica da Escola de Pedro Nunes passou pela recolha dos mais significativos 

padrões de azulejos das fachadas de alguns edifícios da freguesia, procurando sensibilizar os 

nossos alunos e toda a comunidade envolvente para a preservação, proteção e promoção do 

património azulejar do nosso bairro. 

Este levantamento, realizado pelas turmas de 1.º e 2.º anos do 1.º Ciclo do Ensino Básico, através 

do desenho e pintura de padrões azulejares de quatro módulos, será apresentado à 

comunidade sob a forma de exposição documental já nos próximos dias 4 e 5 de maio, na 

Cooperativa A Padaria do Povo, e dia 7 de maio, na Mercearia do Campo. 
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+ INFORMAÇÕES 

ESCOLA DE PEDRO NUNES 

Rua Saraiva de Carvalho, n.º 216,  

1250-245 Lisboa 

Tel. 213 961 943 / 213 902 049 

epn@epn.pt / http://www.epn.pt 

 

SOS AZULEJO 

http://www.sosazulejo.com/ 

http://www.facebook.com/projectososazulejo/ 

COOPERATIVA A PADARIA DO POVO 

Rua Luís Derouet, n.º 20 A,  

1250-153 Lisboa 

Tel. 213 620 464 

 

MERCEARIA DO CAMPO 

Rua Saraiva de Carvalho, n.º 115 R/C 

1250-242 Lisboa 

Tel. 218 036 966 
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