
Chegou o Natal… ao Arco Íris! 

dezembro de  2017 

Decorações natalícias 
 

   Painel de entrada 

   Vitral 

   Presépio e pinheiros 

 

Presentes de Natal 
 

1.º ano: presépio 

2.º ano: quadro 

3.º ano: porta-guardanapos 

4.º ano: suporte para vela 

Outros temas 
 

Visita da ilustradora Alexandra  

Gonçalves 

Páginas soltas 



Decorações de Natal 

 Uma vez mais, com a chegada do Natal, decorámos a nossa escola a rigor, para o receber 

da melhor forma. 

 Todos os espaços se revestiram de brilho e de muita magia!  

Desta vez, foram simples tubos de cartão, pintados 

a guache, que serviram de base às nossas obras de 

arte! 

Construímos o presépio, colando os tubos e acres-

centando discos de vinil. 

Para embelezar ainda mais este espaço, cada tur-

ma construiu o seu pinheiro natalício, dispondo os 

tubos a gosto. No final, uns enfeites bem brilhantes 

para enriquecer ainda mais o cenário!  

         Os painéis interiores encontram-se decorados com “pergaminhos” onde constam histórias 

associadas ao Natal e tradições desta época em diferentes países. 

 



 No painel exterior do nosso Externato, afixámos um cartaz revestido de papel de embrulho 

e decorado com enfeites natalícios de Eva brilhante. 

 E para embelezar o nosso vitral nesta época natalícia, nada melhor  que o tornar angelical! 

  Recorrendo ao mesmo material, todos os alunos forraram tubos de diferentes tamanhos 

com papel de embrulho. No final, foi só acrescentar as cabecinhas com bolas de esferovite e as 

asinhas com papel Eva brilhante. 



Uma vez mais José de Guimarães e as suas obras foram o mote para a realização do 

nosso presente de Natal. Desta vez, construímos um presépio “sui generis”, onde as formas 

e as cores se misturaram na perfeição.  

Foi com base nas paisagens de Amadeo de Souza Cardoso e nas suas obras com figuras 

geométricas que começámos a realização do nosso presente.  

Pintámos o fundo com tintas de cores alusivas ao Natal. Enfeitamo-lo com um pinheiro, 

utilizando a técnica da dobragem e umas pinceladas douradas que vieram trazer ainda mais cor. 

Por fim, uma estrela no topo, para nos guiar para um novo ano. 

1.º Ano 

2.º Ano 

Presentes de Natal 



A partir da obra “Pierrot e Arlequim” de José Almada Negreiros, construímos um porta-

guardanapos com cartolinas, contraplacado e eva. Neste trabalho imperaram cores natalícias 

como o vermelho e o verde. 

A árvore de Natal é uma das mais po-

pulares tradições na celebração do Natal. 

Também este símbolo natalício, em conjunto 

com a obra “La récolte”, de Maria Helena Viei-

ra da Silva, nos serviu de base para a criação 

do nosso presentinho de Natal! 

 Pusemos literalmente as mãos na 

massa, modelando uma bonita base, onde 

acrescentámos um pinheiro bem original em 

cartão, forrado com papel banana e uma 

“menina” (ao jeito da obra da artista em estu-

do). Por fim, uma velinha com desejos de um 

radiante Natal!  

3.º Ano 

4.º Ano 

   Presentes na Receção 



Visita da ilustradora Alexandra Gonçalves 

Hoje, a ilustradora Alexandra Gonçalves veio à nossa escola. Ensinou-nos a desenhar a 

partir de formas geométricas. Desenhou um mosquito e um cão. 

Gostei muito de tudo, mas o que gostei mais foi do desenho que ela fez. 

Martim Ferreira - 4.º ano 

Achei esta visita muito interessante, porque aprendi novas técnicas de desenhar e ilustrar. 

   João Ferreira - 4.º ano 

   Rita Madureira - 1.º ano 

   Sofia Falcão 1.º ano 



   Isabel Fernandes 

   Ana Rita José- 4.º ano 

   Inês Crespo - 4.º ano 

   Carolina Silva - 4.º ano 



Páginas soltas 

1.º Ano 

Entre pinturas, desenhos e gargalhadas, este Natal será tão especial como o do Lobo Mau! 

Meu lindo Pai Natal, 

Escreves-me um postal? 

  

Pai Natal queridinho, 

Dás-me um abracinho? 

  

Ó meu fofo Pai Natal, 

És bestial! 

  

Pai Natal belo, 

Dás-me bolachas de caramelo? 

  

Amado Pai Natal, 

Dás-me algo original? 

  

Ó meu querido Pai Natal, 

És tao famoso que apareceste no jornal. 

  

2.º Ano 

 Foi com base na leitura do poema “Pai Natal”, de Luísa Ducla Soares, que surgiram estes 

versos ao Pai Natal, para tornar a época ainda mais especial. 



4.º Ano 

O melhor dia do ano 

É o dia de Natal 

Estamos todos unidos 

Para que nada fique mal! 

 

Já que é Natal 

Haverá uma grande ceia 

Na lareira estão os doces 

Pendurados numa meia. 

 

O pinheiro já está pronto 

Cheio de bolas bonitas 

Vem aí o pai Natal 

Para nos dar belas prenditas! 

 

  

É Natal, é Natal 

Há boa comidinha, 

É uma grande festa 

 Para encher a barriguinha! 

 

Estão todos a dormir 

O Pai Natal vai à chaminé 

Há presentes debaixo da árvore 

Assim é que é. 

 

O Pai Natal no seu trenó 

Depois vai embora 

Com as suas renas 

Pelo céu fora... 

Tempo de Natal… tempo de escrita…  

E eis que surgem belas poesias natalícias... 

   Francisco Martins Clara Barbosa 

É dia de paz 

É Natal, é Natal 

Nascimento de Jesus 

É um dia especial! 

 

O Pai Natal 

Vestido de branco e vermelho 

Dá-nos presentes 

Só é pena já ser velho. 

 

Enfeitei a minha casa 

Com uma árvore especial 

Com bolas e bonequinhos 

Nesta época de Natal! 

 

   Mafalda Carvalho 


