
Decorações Natalícias 

 Painel da entrada 

Presentes de Natal 

 1.º ano: escultura 

 2.º ano: suporte 

para vela 

 3.º ano: presépio 

 4.º ano: “Ko et Ko” 

Viagem no tempo… 

 Visita do escritor e ilustra-

dor Álvaro Pecegueiro 

 Painel de S. Martinho 

 Decorações de outono 

 Visita à Feira do Livro 

 Painéis  



        Neste Natal, baseamo-nos em Amadeo de Souza Cardoso, tendo como mote os cem 

anos da exposição do artista plástico, no Porto. Num ano em que a obra de Amadeo esteve, 

também, em exposição no Grand Palais, em Paris, não poderíamos deixar de a usar como 

fonte de inspiração para as nossas decorações de Natal.  

 Desta forma, cada aluno elaborou um postal, no qual constava um desenho à vista de 

uma obra de Amadeo e, no verso, uma mensagem de Natal. Com o intuito de promover a par-

tilha e despoletar o espírito natalício, no último dia de aulas, cada aluno retirou do envelope 

(também inspirado no artista plástico) um postal elaborado pelos colegas das outras turmas. 

Painel de Natal 



Presentes de Natal 

 Baseados numa obra de José de 

Guimarães e introduzindo elementos 

alusivos ao Natal (coração e árvore), 

criámos uma escultura tendo azulejos 

como base de trabalho  - elemento co-

mum aos quatro anos de escolaridade. 

Com os elementos elaborados em mas-

sa de modelar e decorados com papel 

de arroz e massas, dispusemo-los ao 

nosso gosto e adornamos o trabalho 

com letras em papel EVA e musgo artifi-

cial. 

1.º Ano  

2.º Ano  

 Para a elaboração do nosso presente de Natal inspiramo-nos numa obra de Ama-

deo de Souza Cardoso, repleta de formas geométricas (conteúdo que estudámos nas 

aulas de Matemática). 

 Deste modo, com recurso a papel canelado de várias cores alusivas a esta quadra 

festiva e tendo como base de trabalho o azulejo, criámos um suporte para velas que, 

posteriormente, decorámos com corda brilhante. 

 Agora resta acendê-las e deixar que esta luz abrilhante o nosso Natal! 



3.º Ano  

   O  presépio de Almada Negreiros inspirou-nos na 

realização do nosso presente de Natal, tendo como base 

o azulejo. Começámos por cobrir os azulejos com tiras 

de papel de filtro de café, que foram posteriormente pin-

tados de dourado. De seguida, recortamos as figuras do 

presépio, feitas de lixa brilhante e desenhamos, com 

marcador dourado, pequenos pormenores. Por fim, colá-

mos as imagens nos azulejos e o nosso presépio ficou 

pronto.  

 Agora é só pendurá-lo!  

4.º Ano  

Que Maria Helena Vieira da Silva é uma figura incontorná-

vel no mundo da arte, já todos sabemos. E na escrita?  

A pintora não se ficou apenas pelas telas, e, em 

colaboração com o poeta Pierre Guéguen, inventou uma histó-

ria infantil. “Kô et Kô”, a história que Vieira da Silva imaginou e 

à qual Pierre Guéguen povoou de palavras, relata a história da 

viagem de dois esquimós pelo mundo, à descoberta do sol.  

Kô et Kô, os dois esquimós, foram as personagens princi-

pais da nossa pequena aldeia natalícia: utilizando pasta de pa-

pel, criámos os dois esquimós e com caixas e esferovite edifi-

camos a nossa aldeia. No final, com um toque de magia, deco-

ramos o nosso trabalho com galhos de árvores e pedaços de 

azulejos.  

O resultado não nos poderia deixar mais satisfeitos!  



Viagem no tempo... 

Dando continuidade à quadra natalícia, no 13 

de dezembro, recebemos na nossa escola o es-

critor e ilustrador Álvaro Pecegueiro, que nos 

apresentou a sua obra “O Natal do Lobo Pepe”  

- uma recriação bem divertida da tradicional his-

tória do “Capuchinho Vermelho”. 

S. Martinho 

A lenda de S. Martinho foi, este ano, reinterpretada segundo as obras de Amadeo de 

Souza Cardoso e Almada Negreiros, pelos alunos do 2.º e 3.º anos. Assim, duas obras 

destes artistas, nas quais constavam um cavalo, foram reproduzidas  e serviram de cená-

rio para a ação entre o mendigo e  o soldado Martinho. Os dois personagens foram ela-

borados pelos alunos do 1.º ano. Neste trabalho, recorremos não só a lápis de cor e cera, 

como também a tecidos e papel de alumínio.  

Visita de Álvaro Pecegueiro 



Comemoração do 5 de outubro 

4.º Ano  

Uma data tão importante não po-

deria passar em branco. Por isso, 

pintou-se de todas as cores para dar 

um viva à República.  

4.º Ano  

“Le Metro” foi a obra de Maria Helena Vieira 

da Silva que serviu de mote para a realização de 

mais um trabalho. “Quentes e boas, quentinhas”, 

foi o título escolhido para a pequena obra de arte 

que fizemos com tanto empenho . 



Chegada do outono... 

 As decorações de outono coin-

cidiram com o momento em que 

aprendemos a vogal “u”. Assim, ela-

borámos um cacho de uvas com 

papel de fantasia e cartolinas, que 

depois foi decorado com guache, 

através da técnica de carimbo com 

rolhas. Com estes cachos, enfeita-

mos o vitral da entrada da escola . 

1.º Ano  

 Ainda no início do outono, realizámos também um trabalho de desenho e colagens. 

Após desenharmos uma árvore, utilizámos aparas de afia para criar a ideia de folhas. Es-

te trabalho foi emoldurado em caixas de cartão que foram pintadas com guache. 



2.º, 3.º e 4.º Anos  

 O painel de entrada foi dedicado à língua portu-

guesa. Escrevemos poesias e textos, pesquisámos 

ditados populares relativos ao outono e também pintá-

mos e decorámos frutos típicos desta época. Todos 

os trabalhos foram colados em cartão canelado e for-

maram um bonito mosaico, ladeado pelas já conheci-

das personagens das obras de leitura de férias . 

2.º Ano  

 Para continuar a celebrar a chegada do outono, decorámos a nossa sala com pintu-

ras da obra “A Mansão de Manhufe” de Amadeo de Souza Cardoso. De seguida, colámos 

forma geométricas feitas com papel fantasia e criámos este padrão bem outonal... 



Visita à Feira do Livro 

 Para registar a nossa visita de estudo 

à Feira do Livro nada poderia ser mais indi-

cado do que nos focarmos em...LIVROS! 

Assim, decorámos o painel de entrada com 

as personagens principais dos livros de lei-

tura de férias dos 2.º, 3.º e 4.º anos. De-

pois, cada um de nós, fez um desenho à 

vista da sua parte preferida da história que 

leu. Ao 1.º ano, coube a tarefa de desenhar 

o momento da visita que mais gostou.  



Painéis  

 Painel de receção 
 

 Bem-vindos! O Externato Arco-Íris prepa-

rou-se para receber os alunos do 1.º ano e, pa-

ra que todos conhecessem os novos alunos, 

foi elaborado um painel em que as persona-

gens principais são eles próprios! Dando desde 

logo o mote para o que viria a ser trabalhado 

ao longo do ano, o painel incluía elementos ca-

racterísticos da obra do artista plástico José de 

Guimarães . 

1.º Ano  

Painel de sala de aula 

 Com a entrada no 1.º Ano, ficámos a conhecer o nome do artista plástico sobre o qual 

iríamos trabalhar: José de Guimarães. Para começar, realizámos o desenho à vista de al-

guns dos seus quadros e recortámos elementos característicos dos mesmos, tais como pés, 

mãos e animais. Juntamente com os trabalhos já utilizados no painel de receção, fizemos 

uma montagem de elementos e complementámo-la com a informação relativa ao nosso ani-

versário. Azul, amarelo, verde e vermelho – cores predominantes da obra de José de Gui-

marães – foram as escolhidas como base do painel, assim como o preto, muito frequente-

mente usado pelo mesmo. 



Painéis de sala de aula 

2.º Ano  

3.º Ano  

4.º Ano  

 Inspirados pela leitura da obra 

“Bichos, Bichinhos e Bicharocos” de 

Sidónio Muralha, quisemos criar o nosso 

primeiro painel de sala de aula repleto 

de animais. Assim, reproduzimos obras 

de diferentes bichos do nosso artista 

plástico Amadeo de Souza Cardoso e, 

por fim, criamos uma quadra com recor-

tes de revista. 

 Com a chegada do outono, não 

nos poderíamos esquecer dos tons que 

o caracterizam.  

Este ano recebemos o nosso artista plástico de 

forma mágica. 

Partindo do mágico retratado por Almada Ne-

greiros, construímos o nosso primeiro painel de sala 

de aula. Das mãos do mágico fizemos sair metades 

de reproduções de diversos quadros do artista que 

se completaram numa outra metade do painel onde 

se encontravam vários quadros abstrato-

geométricos representativos da “Porta de Harmo-

nia”, também de Almada Negreiros. 

 Desta forma criativa demos, também, as boas 

vindas ao outono, uma vez que empregámos tons e 

elementos desta estação. 

 A inspiração para o nosso painel de sala 

de aula foi a obra de Maria Helena Vieira da 

Silva. Baseámo-nos no quadro “As Treze Por-

tas” para fazermos o fundo e reproduzimos 

variadas obras da artista plástica que foram 

guardadas a sete chaves em cada uma das 

portas. Para finalizar, os arlequins vieram dar 

um toque final à nossa primeira viagem pelo 

abstracionismo. 


