
Externato Arco-Íris 

               O regresso da gazeta 

Motivação para um novo ano letivo 

 O Externato Arco-Íris recebeu uma nova turma de 1.º ano. Com o objetivo de dar 

as boas-vindas aos alunos, a professora da turma preparou um painel que foi exposto 

no primeiro dia de aulas. 

Para ser grande, sê inteiro: nada 

Teu exagera ou exclui. 

Sê todo em cada coisa. Põe quanto és 

No mínimo que fazes. 

Assim em cada lago a lua toda 

Brilha, porque alta vive. 
 

Fernando Pessoa 

Este poema de Fernando Pessoa fala 

sobre eu dar o meu máximo em tudo o que 

faço. Eu concordo com o poeta, pois também 

se pode adequar à escola. Também tentarei 

dar o meu máximo na escola.  

Diogo Santos 

 Os alunos do 4.º ano exploraram uma poesia de Fernando Pessoa e registaram os A 

a sua opinião sobre o mesmo.  

setembro e outubro de 2013 



 Já no interior da escola, todos os alunos tiveram direito a uma mensagem de 

boas-vindas. Aqueles que, na semana anterior ao início das aulas, estiveram na esco-

la para rever os amigos e para partilhar jogos e brincadeiras, também participaram na 

elaboração do painel, no qual o mocho teve um papel de destaque.  

Mocho — o símbolo da sabedoria 

 

 Foi por influência da mitologia grega que o 

mocho se tornou o símbolo da sabedoria.  

 Os gregos consideravam a noite como o 

momento de pensamento filosófico e de revelação 

intelectual. Por ser uma ave noturna, acabou por 

representar a busca pelo saber. É, também, o animal 

que acompanha a deusa grega Palas Atena, parti-

lhando das suas características de sabedoria e astú-

cia.  



Painéis de sala de aula 

Amadeo de Souza Cardoso nasceu em Manhufe, no dia 14 de 

Novembro de 1887, e morreu em Espinho, no dia 25 de Outubro de 1918. 

É considerado um dos maiores pintores de toda a história da arte 

em Portugal. 

Viveu pouco e pintou muito! 

2.º Ano 

1.º Ano 

José de Guimarães, pseudónimo de José Maria Fernandes Mar-

ques, nasceu no dia 25 de novembro de 1939, em Guimarães.  

Este artista plástico formou-se em Engenharia e tem o seu traba-

lho reconhecido com diversos prémios e exposições individuais em 

todo o mundo. 

Materiais utilizados: 

 cartolina; 

 papel de fantasia; 

 revistas; 

 papel kraft. 

Técnicas utilizadas: 

 colagem; 

 recorte; 

 rasgagem de papel. 

Materiais utilizados: 

 pastel; 

 cartolina; 

 papel de fantasia; 

 papel de cenário. 

Técnicas utilizadas: 

 pintura; 

 recorte; 

 colagem. 



4.º Ano 

3.º Ano 

José Sobral de Almada Negreiros nasceu a 7 de abril de 1893 em S. 

Tomé e Príncipe e faleceu a 15 de junho de 1970, em Lisboa.  

Além da literatura e da pintura a óleo, desenvolveu composições 

coreográficas para ballet. Trabalhou em tapeçaria,  gravura, pintura 

mural, caricatura, mosaico, azulejo e vitral.   

Materiais utilizados: 

 lápis de cera; 

 cartolina; 

 papel de cenário. 

Técnicas utilizadas: 

 pintura; 

 recorte; 

 colagem; 

 mosaico. 

Maria Helena Vieira da Silva nasceu em Lisboa, a 13 de junho de 

1908 e faleceu em Paris, a  6 de março de 1992. Foi uma pintora portu-

guesa naturalizada francesa em 1956. 

Foi a primeira mulher a receber o Grand Prix National des Arts, 

em 1966. 

Materiais utilizados: 

 papel kraft; 

 cartolina; 

 mosaicos. 

Técnicas utilizadas: 

 recorte; 

 colagem; 

 tecelagem. 



1.º Ano 

Semana Mundial do Aleitamento Materno 

 Os alunos do 1.º Ciclo foram desafiados ,pela mãe do Francisco Afonso,a participar 

no concurso ―A Arte de Amamentar‖, cujos trabalhos estariam em exposição quer em 

Centros de Saúde, quer no Hospital Pedro Hispano, no âmbito da celebração da Semana 

Mundial do Aleitamento Materno.  

 Para este concurso, as turmas basearam-se nas obras dos artistas pertencentes ao 

projeto de Arte e Cultura Portuguesa. 

José de Guimarães 



2.º Ano 

No âmbito do estudo da vida e obra do artista plástico Amadeo de Souza Cardoso, 

os alunos do 2.º ano recriaram um dos elementos presente no quadro Canção Popular – 

a Russa e o Fígaro.  

Amadeo de Souza Cardoso 

Henrique Cidade Matilde Silva Hugo Pereira 



3.º Ano 

Almada Negreiros 

A mãe e o filho 
 

Era uma vez uma senhora chamada Daniela que teve um filho chamado Diogo. Um 
dia de verão eles foram de férias para o Algarve. Quando chegaram ao hotel, o seu filho 
queria colinho e leitinho, então a mãe pegou nele e deu-lhe de mamar. 

Passado algum tempo ele adormeceu no colo da mãe. Depois, quando o filho 
acordou foram até à praia brincar e foram ao mar ver as conchas e os peixinhos. 

A mãe ficou muito feliz ao ouvir o riso do bebé na toalha, a brincar na areia. 
 

Afonso Torres  

O nascimento do bebé 
 
Era uma vez uma senhora que se chamava Irina e um senhor que se chamava 

Afonso. A Irina estava grávida e quase a ter o seu bebé.  
Um dia foram ao médico e a Irina ficou contente por o seu filho ter nascido. Cha-

maram-lhe Artur e a mãe ficou contente por pegar nele ao colo. Era um menino lindo, 
com cabelos pretos e olhos castanhos.  

O Artur era um menino muito amado pelos seus pais, que se sentiam mais felizes 
do que nunca. 

Filipa Rodrigues 



4.º Ano 

Vieira da Silva 

Maternidade 
 
 Um dia, a professora Sara deu uma aula aos seus dezassete alunos. 
 - Hoje vamos estudar a maternidade. – disse a professora. 
 O que é a maternidade? – interrogou a Joana. 
 - Deixa-me explicar! – disse ela com o seu tom de voz elevado. – Maternidade tem 
alguma coisa a ver com as mães? 

- Tem…  
- Coloquem o dedo no ar! – ordenou a professora, tão alto que até era capaz de 

furar os tímpanos a alguém. 
O Francisco levantou o dedo e a professora deu-lhe a palavra. 
- A maternidade é o tempo em que o filho e a mãe estão juntos, maternidade é o 

ato de ser mãe. 
- É isso mesmo! 
Quando terminaram as aulas, o Francisco foi para casa. Mal entrou, desatou a 

correr e atirou-se para o colo da mãe. 
- Mãe, a partir de agora quero passar mais tempo contigo. 
A mãe ficou surpreendida ao escutar o filho e prometeu-lhe: 
- Filho, vou passar mais tempo contigo. 
Abraçando-se, ela percebeu que o seu Francisquinho era o que tinha de mais 

importante na sua vida. 
 

Pedro Fernandes  



 Uma vez que para o concurso ―A Arte de Amamentar‖ apenas foram seleciona-

dos quatro trabalhos de cada turma, os restantes foram expostos na entrada da 

escola, com o objetivo de reconhecer o empenho demonstrado por todos os alunos 

na reproduções das obras. Com o mesmo objetivo, todos receberam  um diploma 

de participação. 

 Dada a qualidade dos trabalhos que os alunos realizaram para este concur-

so, tivemos o prazer de receber o convite de oferecer as telas para continuarem 

expostas no Centro de Saúde de Leça da Palmeira.  



2.º Ano 

1.º Ano 

Críticas literárias — Lê um livro, escolhe o teu herói! 

 Os alunos da turma do 1.º ano exploraram a obra ―A Flor Vai Ver o Mar‖, de 

Alves Redol. Após assistirem à projeção da história , realizaram um trabalho de    

 «desenhos à vista »,e elegeram a sua personagem preferida. 

 A minha personagem preferida é a rã, por-

que ajudou a flor a subir para o pau.  

Diogo Dias 

 A minha personagem preferida é o pau, 

porque ajudou a flor a ver o mar.  

Diogo Leal 

 A minha personagem preferida é o cão, porque tentou salvar a flor.  

Dinis Antunes 

 A minha personagem preferida é a flor, 

porque não conseguia andar e porque gosto 

muito de vermelho.  

Filipe Veríssimo 

 A história ―Ou Isto ou Aquilo‖ fala dos sonhos e das fantasias das crianças. É 

um livro maravilhoso que nos dá a conhecer o cavalinho branco, a bailarina, o 

menino azul, a flor amarela, o colar da Carolina... 

 Nos poemas de Cecília Meireles, tudo ganha vida! 

 

 

Texto coletivo escrito após a exploração da obra ―Ou Isto ou Aquilo‖, de Cecília 

Meireles 



3.º Ano 

Diogo Almeida 

José Reis 

Afonso Sousa 

―O senhor do seu nariz e outras histórias‖ foi uma das 

obras de leitura de férias.  

A turma procedeu à leitura e análise das diferentes histó-

rias desta obra, trabalhou a biografia do autor, realizou críticas 

literárias e ilustrações. 

Adorei o livro ―O senhor do seu nariz e outras histórias‖. É muito interessante e 

rima. As ilustrações são muito bonitas. Adorei a parte em que o senhor do seu nariz 

ajudou a fada. 

Álvaro Magalhães é dos melhores escritores portugueses, na minha opinião. 

Margarida Pereira 

Gosto da história, o texto está 

bem escrito e gosto da forma como 

Álvaro Magalhães escreve: uma narrati-

va com rimas. 

A minha parte preferida é quando 

o senhor do seu nariz ajuda a fada 

depois daquilo que ela lhe fez. Gosto 

muito das ilustrações de João Fazenda, 

é como se contassem a história outra 

vez. 

Esta história devia ser lida por 

mais gente, porque dá vontade de ler. 
 

Inês Moreira 



 O Príncipe, enquanto viveu fechado no seu mundo de beleza e felicidade, sem lhe 

faltar nada, não se apercebia da infelicidade e do sofrimento de muitas pessoas que 

viviam no seu reino. 

 E nós? Fechados no nosso pequeno mundo, não ignoramos tantas vezes o sofri-

mento de quem, por vezes, vive no mesmo “reino” que nós? 

―O Príncipe Feliz‖ de Oscar Wilde  

É verdade. Temos que ajudar todas as pessoas que preci-

sam de ajuda, pois quanto mais ajudamos as pessoas, mais ami-

gos temos. Se formos maus, quando precisarmos de ajuda, nin-

guém nos ajudará. 

Nós nunca podemos virar as costas a uma pessoa. 
 

Duarte Barbosa  

4.º Ano 

Sim, até acho que todos nós temos ignorado alguém 

até hoje, mas espero nunca mais o voltar a fazer. 

Não devemos fazer como o Príncipe Feliz, virar as cos-

tas a quem precisa, devemos ajudar logo que possamos e, 

assim, fazer mais amigos.  
 

Leonor Duarte  

Joana Pereira 

Francisco Afonso 

Benedita Gonçalves 


