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Exercício 1
Chamados caixilhos, os primeiros azulejos fabricados em Portugal datam do século XVI, e
apresentavam uma única cor e arranjos decorativos enxaquetados. Surgiram mais tarde os de
lacaria, em três cores e apresentavam ornamentação abstrata. Do século XVII em diante
passaram a predominar as peças em azul e branco. António de Oliveira Bernardes criou o
azulejo artístico português figurativo. Os painéis figurativos foram frequentes até 1740,
quando houve um recuo à azulejaria mais singela. Ainda no século XVIII apareceram os
azulejos de grinalda e os de rosácea. No século XIX, surgiu o azulejo estampilhado, produto
semi-industrial com motivos florais, policromático ou em azul e branco.
1. Realiza um trabalho de pesquisa sobre o Azulejo, em PowerPoint ou em Word, cumprindo
com as seguintes tarefas:
1. 1. Capa – Nome do Agrupamento, nome da disciplina, tema do trabalho, imagem, nome,
número, ano/turma;
1.2. Índice – Números das páginas e os assuntos (título de cada página). Esta deverá ser a
última página a construir;
1.3. Introdução – Breve texto em que explicas o que vais pesquisar e o que esperas aprender;
1.4. Desenvolvimento - Aqui vão aparecendo os títulos dos vários assuntos que vais falando,
como por exemplo:
1.4.1. Definição e breve história do azulejo;
1.4.2. Identificação dos principais materiais e a sua origem;
1.4.3. Tipos de azulejo e suas principais características;
1.4.4. Outras informações (utilidade, curiosidades, artistas e obras de azulejaria);
1.5. Conclusão – Resumo do que aprendeste, se foi difícil ou fácil, se gostaste ou não, a
importância desta arte na vida das pessoas, entre outras coisas que consideres importante;

1.6. Bibliografia – Sites visitados, livros, manuais escolares ou outros documentos consultados;
1.7. Realiza o trabalho até dia 27 de março (data de entrega). Coloca o teu nome, ano/turma e
número. Envia em formato jpg ou pdf para o seguinte endereço electrónico
cosmicarolinaz@gmail.com . Podes entrar em contacto comigo se tiveres alguma dúvida ou
caso se justifique.

Para ajudar, podes recolher informação nas seguintes hiperligações:
https://pt.calameo.com/read/0004915771fca71e05ba6
https://ensina.rtp.pt/artigo/uma-breve-historia-da-azulejaria-portuguesa/
https://www.aquelesqueviajam.com/azulejo-portugues/
https://pt.calameo.com/read/00198902874af3d932e75
No final não te esqueças de colocar a bibliografia. Aqui fica uma ajuda para o poderes fazer
corretamente:
https://pt.calameo.com/read/00099504520af033f583d

