
Externato Arco-Íris 

O outono dos artistas 

 Chegado o outono, todas as turmas se 

empenharam para redecorar a entrada da 

escola, de acordo com as características des-

ta estação do ano. Para isso, inspiraram-se 

novamente nos seus artistas plásticos e, com 

elementos de quatro obras, criaram um só 

painel.  

José de Guimarães 

Amadeo de Souza Cardoso 

Almada Negreiros 

Vieira da Silva 

novembro de 2013 



  Através do recorte de letras de revista, os alunos decoraram o painel com 

provérbios relacionados com o outono, que foram previamente pesquisados. 



 Para a decoração do parapeito, os alunos do 1.º ano interligaram as áreas de 

Expressão Plástica e Português e, dado que aprenderam as consoantes “m” e “p”, 

realizaram um trabalho com uma mão e um pé, elementos característicos das obras 

de José de Guimarães. 

 A decoração do vitral ficou a cargo de todas as 

turmas.  Os alunos fizeram folhas de outono e ador-

naram-nas com papel de revista.  

 De seguida, realizaram um trabalho de escrita. 

Pesquisaram quadras e provérbios relacionados 

com o outono e, ainda, palavras da área vocabular 

desta estação. 



 Além da entrada da escola, também as janelas da sala do 3.º ano se vestiram de 

outono. Para isso, os alunos utilizaram cartolinas com os tons próprios da estação, 

para criarem folhas, através do recorte. 

Magusto 

 Para a celebração do Magusto, realizaram-se trabalhos alusivos à data, que se 

juntaram àqueles já expostos relativos ao outono. As turmas do 3.º e 4.º anos utiliza-

ram castanhas para criarem animais muito criativos.  



 Aos animais feitos com castanhas, juntaram-se os ouriços-cacheiros, que todos 

os alunos decoraram com serrim e folhas de árvores recolhidas no recreio. 

 Para terminar as decorações da entrada da escola, os alunos do 3.º e 4.º anos pin-

taram castanhas, utilizando guache. De seguida, utilizaram serrim e ráfia, com a qual 

fizeram uma trança. 



 Também as salas de aula  foram decoradas com elementos alusivos ao Magus-

to.  

 As turmas do 1.º e 2.º anos desenharam uma paisagem relativa a esta época, 

onde não faltaram os vendedores de castanhas e as árvores sem folhas. De seguida, 

decoraram os seus trabalhos com papel de fantasia e cartolina canelada. 

1.º Ano 

2.º Ano 

 Após toda a preparação, 

chegou o dia 11 de novembro, no 

qual todos celebraram o Magus-

to e comeram castanhas. Mas, 

para isso, na sala de aula elabo-

raram os cartuchos com jornais 

e decoraram-nos com castanhas 

de papel. 

 Foi uma tarde divertida, 

aquecida pelo verão de S. Marti-

nho.  



Ideias brilhantes, trabalhos interessantes 

1.º Ano 

No âmbito do estudo do corpo humano na área de Estu-

do do Meio, os alunos basearam-se numa obra de José de 

Guimarães e realizaram um trabalho de pintura e colagem, 

recorrendo às suas fotografias de perfil. 

Pintaram-na com guache e, de seguida, recortaram e 

colaram papel de fantasia e cartolina, ambos com cores 

características da obra deste artista plástico. 

José de Guimarães 

Filipe 

Veríssimo 

Miguel 

Vicente 
João 

Pereira 

Maria 

Lima 

Diogo 

Dias 

Aproveitando a chegada da nova estação, os alunos pintaram o quadro La 

Détente de Cerf , de Amadeo de Souza Cardoso.  

Utilizando cores outonais, deram vida a uma paisagem onde o preto e o branco 

foram as cores escolhidas por Amadeo.  

2.º Ano 

Amadeo de Souza Cardoso 
Tomás Rebelo 

Ana Rocha 



4.º Ano 

 O livro “Querem roubar o Sol”, de Alexandre Honrado, fala de uma sala grande, 

onde havia um piano que alguém queria roubar. Aprendi que devemos defender os 

nossos maiores tesouros, para ficarmos sempre com eles. 

Biblioteca de turma 

Vieira da Silva, Biblioteca 

Diogo Faria 

 Hoje estive a ler o livro “Alberto e a árvore de Natal”, de Cidália Fernandes. Gos-

tei sobretudo da parte em que Alberto viajou com a árvore. Acho que nos ensina a 

não acreditarmos em tudo o que as outras pessoas nos dizem, porque pode ser men-

tira. 

José Teixeira 

 Com o livro “Alberto e a árvore de Natal”, de Cidália Fernandes, aprendi o verda-

deiro significado do Natal. Aprendi que devo acreditar no que penso e não no que os 

outros pensam. 

Inês Sousa 



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

1.º Ano 

2.º Ano 

 O alunos do 1.º Ano trabalharam a obra “Corre, Corre Cabacinha”, de Alice Vieira, 

nas áreas de Português e Filosofia para Crianças e realizaram ilustrações livres de 

momentos da história. 

André Dias 

Diogo Dias 

 Gosto desta história 

porque é engraçada, diverti-

da e emocionante.  

 Adoro ler “O Têplu-

quê”. É a minha companhia!  

Ana Rocha 

 Eu gosto da história 

“O Têpluquê” porque tem 

um menino que trocava o 

“tê” pelo “quê” e por isso 

dizia palavras de uma for-

ma muito estranha. 

Júlio Cardoso 

 Eu gosto da história “O Têpluquê” porque tem pala-

vras novas.  

Matilde Silva 

Rodrigo Neto 

Diogo Leal 



3.º Ano 

No seguimento da análise dos livros de leitura de férias, os alunos do 3.º ano tra-

balharam o texto “O mercador de coisa nenhuma”, do autor António Torrado. Apesar da 

complexidade do vocabulário e após uma análise mais cuidada, registaram as suas crí-

ticas literárias e ilustraram o seu momento preferido da narrativa. 

A história “O mercador de coisa nenhuma” fala de um filho de um mercador que 

não tinha nenhum jeito para vender tapetes mas depois, no fim, revelou-se um bom 

contador de sonhos. No regresso a casa, adormeceu e perdeu o dinheiro. 

Aprendi que se deve seguir o nosso sonho. 

Teresa Lopes 

Maria Inês Portal 



Depois de ler esta histó-

ria, concluo que António Torra-

do escreveu muito bem, mas 

admito que não tem um voca-

bulário muito fácil. Este livro 

conta a história de um jovem 

chamado Racib. Ele ajudava o 

pai a lavar e limpar tapetes 

para os vender, mas não pare-

cia nada feliz. Então decidiu 

arranjar outro negócio. Tentou 

vender: água, areia e sonhos. 

Conseguiu vender sonhos só 

que, no regresso a casa, per-

deu o dinheiro.  

Esta história foi muito 

divertida. 

Ana Catarina Martins 
A história “O mercador 

de coisa nenhuma” fala do 

filho de um mercador que não 

tinha jeito para os negócios, 

mas no fim revela-se um bom 

contador de sonhos. Penso 

que esta história está bem 

escrita e que António Torrado 

é um bom escritor. A minha 

parte preferida foi quando 

Racib fez o que gostava, ven-

deu sonhos.  

Aprendi que devemos 

lutar por fazer aquilo que gos-

tamos. 

Marta Fonte 

Inês Moreira 



4.º Ano 

Hans Christian Andersen nasceu a 2 de abril de 1805 e faleceu a 4 de 

agosto de 1875. 

Foi um escritor dinamarquês de histórias infantis. 

Era filho de um sapateiro que morreu quando ele tinha apenas onze 

anos de idade, o que fez com que abandonasse a escola, para se susten-

tar. Trabalhou como alfaiate e, mais tarde, começou a dedicar-se à litera-

tura. 

Graças ao seu contributo para a literatura infanto-juvenil, na data do 

seu nascimento, 2 de abril, comemora-se o Dia Internacional do Livro 

Infanto-Juvenil. 

Antes de ouvir o conto “Os sapatos vermelhos”, pensei no que iria acontecer. Pensa-

va que a história falava de bailes, “ballet”, dança… depois de ouvir a história, concluí 

que não é muito diferente daquilo que pensava. O livro falava de uma menina adotada, 

chamada Joana. Desde que a senhora que a adotou lhe ofereceu uns sapatos, aconte-

ceu muita coisa. 

Gostei da história, porque relatava vários acontecimentos excitantes e emocionantes 

e também porque o livro foi escrito por Hans Christian Andersen, um grande escritor. 

Francisco Luís 

Hoje ouvi a história “Os sapatos vermelhos” de Hans Christian Andersen, que falava 

sobre uns sapatos. 

Uma menina pobre chamada Joana, que vivia no norte, perdeu a sua mãe e partiu 

com outra pessoa que lhe deu uns sapatos mágicos. 

Eu gostei da história, porque foi escrita por um dos melhores escritores de livros 

infantis e porque teve um final dramático, como eu gosto. 

Francisco Afonso 

A minha professora leu-me a história “Os sapatos vermelhos”. Já a conhecia, mas 

gostei de a ouvir outra vez. Acho que esta história foi escrita para crianças que não 

têm medos. Eu tenho muitos medos, mas como sei que é só uma história, não tive 

medo nenhum.  

Leonor Duarte 



Escritores e ilustradores 

 Com o objetivo de promover o intercâmbio entre as turmas do 1.º Ciclo,  ao longo 

do ano será realizado um trabalho de escrita e ilustração, no âmbito do projeto de Por-

tuguês desenvolvido na escola.  

 As primeiras turmas a porem em prática  este trabalho foram o 1.º e o 3.º anos. Os 

mais crescidos escreveram textos a partir de um título e a professora elegeu o mais 

criativo. De seguida, esse texto foi lido aos alunos do 1.º ano, que o ilustraram. 

João Pereira 

A pedalar 

No início do verão, uma menina cha-

mada Maria, que já tinha cinco e era diverti-

da, andava feliz! Mas, certo dia, a Maria 

parou de ser divertida. A mãe perguntou-lhe: 

- Porquê?! Porque estás triste? 

- Porque o Rodrigo, o meu melhor ami-

go, foi para França! – disse a menina. 

- Filha, pega na bicicleta, enquanto eu 

também vou buscar a minha. 

A menina foi buscar a bicicleta e a mãe 

disse: 

- Filha, vamos pedalar para esquece-

res o Rodrigo. 

- A pedalar?! 

- Sempre a pedalar! 

A Maria, quando começou a pedalar, 

imaginou que estava em França e que a mãe 

era o Rodrigo.  

Agora, todos os dias à noite, Maria ia 

pedalar com o Rodrigo, que era a mãe, e já 

se sentia mais alegre e divertida. 

Margarida Pereira 

Rodrigo Brito 

Tomás Moreira 



Filosofia para Crianças — Aprender a pensar sobre o pensamento 

        

Ser amigo 

Ser amigo é ter respeito.                                       

Ser amigo é emprestar um jogo que eu gosto muito.                 

 As crianças têm o direito de brin-

car com os seus amigos.     

As crianças têm direito à alimentação.  

Ser amigo é salvar alguém que não sabe nadar. 

2.º Ano 

1.º Ano 

Os direitos das crianças 

Dinis Antunes 

Rodrigo Brito 

Tomás Moreira 

Maria Fernandes 

Filipe Sousa 



Onde está a felicidade? 

A felicidade está no nosso coração. Não é preciso procurá-la porque a felicidade 

está sempre connosco, dia após dia. A felicidade está sempre nos sítios que nós gos-

tamos. Podemos tê-la quando fazemos novos amigos, quando nos respeitam e nós 

respeitamos. 

A felicidade está no nosso coração. Quando ficamos contentes é sinal que a feli-

cidade se está a aproximar de nós. 

Nas tarefas de casa eu considero-me autónoma, porque faço a cama sozinha, 

tomo banho, lavo os dentes, coloco a loiça na máquina… 

Na escola também sou autónoma porque não copio pela colega, nem espero 

pelas respostas do quadro. Limito-me a fazer tudo sozinha e depois se estiver errado, 

faço de novo, até conseguir acertar. 

Eu sou autónomo? 

4.º Ano 

3.º Ano 

Inês Santos 

Pedro Filipe Costa 

Maria Inês Portal 


