
Externato Arco-Íris 

Natal matemático 

 Com a chegada de uma época tão 

especial como o Natal, o Externato Arco -    

- Íris prepara-se com antecedência para o 

receber. Para isso, iniciam-se os prepara-

tivos para decorar todos os espaços da 

escola, desde o exterior até ao interior. 

 

 

 

 

 Mantendo a tradição da construção 

do presépio, a turma do 4.º ano ficou res-

ponsável pelo mesmo. Para isso, utilizou 

diferentes padrões de papel de embrulho, 

cartão e enchimento para recriar as figu-

ras do presépio e a paisagem envolvente. 

Todo este conjunto resultou da combina-

ção de várias figuras geométricas. 
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Decorações natalícias 



 Tal como o presépio, a árvore 

de Natal está sempre presente nas 

decorações da nossa escola. Com a 

ajuda de todos os alunos, foram pin-

tados tubos de cartão e realizaram-     

-se estrelas com papel EVA brilhante, 

com as cores azul, castanha e doura-

da.  

 Para colocar junto à árvore,   os 

alunos do 4.º ano fizeram um anjo 

com papel de embrulho e papel EVA 

brilhante. 

 Cada turma responsabilizou-se pela ela-

boração de uma vela para complementar a 

decoração da entrada da escola. Desde a mais 

pequena até à maior, as velas pertencem às 

turmas do 1.º ao 4.º ano, respetivamente. 

 Neste trabalho, no qual o papel de embru-

lho teve, uma vez mais, um papel de destaque, 

utilizou-se também cartão e enchimento. As 

quatro velas resultaram do recorte e montagem 

de um padrão de quadrados e triângulos. 



Anjos elaborados pelas turmas 

do 1.º e 2.º anos. 

Decorações elaboradas pela 

turma do 3.º ano. 



 Para terminar, também a receção 

da escola foi decorada a preceito com 

tons natalícios, onde não faltaram as 

estrelas, o presépio e o pinheiro de 

Natal. 

 

  

 No exterior, um painel natalício 

recebia diariamente todos os alunos e 

familiares. 

 A turma do 3.º ano, res-

ponsável pela decoração das 

janelas da sala de aula, reali-

zou um móbile em cartolina 

vermelha, com elementos nata-

lícios como bolas, anjos e 

pinheiros. 



Presentes de Natal 

 Inspirados na obra de José de Guimarães, os 

alunos do 1.º ano decoraram com massas uma estre-

la e uma árvore, que está presente numa obra deste 

artista plástico.  

 De seguida, criaram um padrão de cores natalí-

cias, para o qual utilizaram guache sobre uma placa 

de K’Line. 

1.º Ano 

2.º Ano 

 Os alunos do 2.º ano basearam-se, uma 

vez mais, no artista plástico Amadeo de Sou-

za Cardoso para realizarem o presente de 

Natal.  

 Utilizando cores natalícias, reproduzi-

ram um quadro de Amadeo, onde as formas 

geométricas são as protagonistas.  

 Depois, tendo em conta um dos elemen-

tos presente nas obras do artista plástico em 

estudo - a viola - criaram um árvore de Natal 

muito original, utilizando esfregões de limpe-

za.  



3.º Ano 

4.º Ano 

 Os alunos do 3.º ano, trabalhando a costu-

ra, bordaram um pequeno Pai Natal em feltro, 

que utilizaram para revestir um frasco de mate-

rial reutilizável.  

 Criaram, assim, um bonito e útil Pai Natal, 

que poderá ser utilizado apenas como elemento 

decorativo ou para guardar materiais. 

A turma do 4.º ano construiu bases para copos, recorrendo à técnica do guarda-

napo. Esta é uma das formas mais simples e fáceis de “découpage”, a arte de revestir 

objetos com os mais diversos estampados. 

Como bolsa para guardar as bases, foram utilizados filtros de café. Por fim, os 

alunos fizeram uma bolsa em cartolina de fantasia, fechada com uma bonita fita. 



Almoço de Natal 

 Terminados os presentes e reali-

zados os embrulhos, é chegado o dia 

de os expor na entrada da escola. 

Assim, no último dia de aulas todos 

puderam levar os presentes para sur-

preender os encarregados de educa-

ção. 

 Numa época especial, também o 

almoço do último dia de aulas do 1.º 

período foi especial!  

 Todos os alunos tinham à sua espe-

ra, no refeitório, uma bonita decoração 

em tons de vermelho que os deixou 

espantados. Além disso, tinham como 

sobremesa alguns dos doces típicos 

desta época, tais como aletria e rabana-

das. 



Festa de Natal 

 Para terminar o 1.º Período e, simultaneamente, celebrar o Natal, a tarde do dia 17 

de dezembro foi reservada para a habitual festa de Natal. Para isso, cada turma criou 

uma história de Natal, em grande grupo, tarefa que surgiu no âmbito do projeto de Por-

tuguês “Críticas literárias”. A juntar aos textos narrativos escritos pelas turmas do 1.º, 

3.º e 4.º anos, a turma do 2.º ano apresentou poesias de dois versos dedicadas a todos 

os professores e auxiliares do Externato Arco-Íris. 

O Paulo e o Pai Natal 

 

 Era uma vez um menino chamado Paulo, que estava sozinho em casa a decorar a 

árvore de Natal. Quando terminou, a árvore ficou muito brilhante! Depois, fez o presépio 

e escreveu a carta ao Pai Natal. 

 Passados alguns dias, chegou o Natal e a família juntou-se em casa do Paulo. Lá, 

iam estar: o pai, a mãe, a avó e o avô maternos, a avó e o avô paternos, o tio, a tia e a 

prima do Paulo. 

 Com a ajuda de todos, fizeram-se muitos doces: biscoitos, pão-de-ló, pudim, raba-

nadas, bolo-rei, , pão-de-Deus e leite-creme. 

 Quando já estavam a jantar, apareceu o Pai Natal, que desceu pela chaminé e dis-

se: 

 - Ho, ho, ho! Paulo, trouxe todos os presentes que pediste. 

 - Obrigado, Pai Natal! Agora é melhor ires dar os presentes a todos os meninos. 

Não te atrases! 

 O menino abriu os presentes e ficou muito feliz 

por ver que o Pai Natal não se esqueceu de nenhum. 

 O Paulo percebeu que só recebeu todos os pre-

sentes porque se portou muito bem em casa e na 

escola. Por isso, escreveu outra carta ao Pai Natal a 

prometer que se ia portar sempre bem. 

1.º Ano 

Rodrigo Brito 



2.º Ano 

Poemas de Natal 

 

O Natal está a chegar 

Boas festas queremos desejar! 

 

O segundo ano vai rimar 

Vamos lá então começar. 

 

Feliz Natal professora Rita 

Sempre alegre e bonita. 

 

Boas festas professora Luísa 

Nós somos os poetas e tu a poetisa. 

 

Ho! Ho! Ho! Professora Sónia! 

Olha o Pai Natal que vem da Lapónia. 

 

Bom Natal para a professora Sara 

Que de trabalhar nunca para. 

 

Merry Christmas é feliz Natal em Inglês 

Professora Alexandra, aprendemos línguas e também xadrez. 

 

Ao professor Fernando desejamos um Natal feliz 

Com ele saltamos e jogamos, mas não partimos o nariz. 

 

Professora Lígia, é Natal 

E tu és uma professora especial. 

 

Menina Cristina que estás na receção 

Recebe o Pai Natal com grande animação. 

 

Festas felizes Dona Paula 

Leva-nos rabanadas à sala de aula. 

 

Dona Maria José, chegou o Natal 

Prometemos não nos portar mal. 

 

Feliz Natal a todos os meninos 

Acabaram-se as rimas, mas tocam os sinos. 

Leonor Santos 



3.º Ano 

Natal com “N” 

  

Natália, uma senhora já com uma certa idade, vivia sozinha com a sua neta, no 

alto de uma serra. O tempo estava frio, e o último nevão tinha deixado a serra comple-

tamente coberta de neve. Nádia, apesar do intenso frio e da nortada que quase lhe 

congelava o nariz, divertia-se a brincar na neve e a enfeitar os pinheiros em redor de 

sua casa. 

- Anda para dentro Nádia, que te constipas! – dizia, preocupada, a avó. 

Nádia ouvia com atenção mas, o seu entusiasmo era tal que não queria perder 

nenhum daquele tempo. Além disso, era noite de Natal e tudo tinha que estar esplên-

dido. 

No meio das suas brincadeiras, encontrou um ninho com uma família de passa-

rinhos. Eram pequenos e estavam muito juntinhos para se aquecerem. Nádia, nervosa, 

sem saber o que fazer, parou um pouco a pensar: 

- Preciso de os ajudar! Mas como? 

Envolvida pelo espírito natalício, decidiu pegar no ninho e levá-lo para sua casa. 

Lá dentro, os passarinhos iriam ficar mais aconchegados.  

- O que trazes aí? – perguntou a avó Natália um pouco curiosa. 

- Só mesmo tu minha neta! Sempre com estes gestos tão bondosos! 

A noite caiu, negra. 

Avó, neta e passarinhos festejaram juntos o Natal. Aquela casa, no cimo da ser-

ra escura e fria, era o local mais quente e brilhante. Era Natal! 

Inês Moreira 



    Magia de Natal… procura-se 

 

 Faltavam doze dias para o Natal. 

 No Externato Arco-Íris era grande a ansiedade para que o grande dia chegasse. 

 Os alunos do quarto ano ainda ensaiavam uma pequena peça de teatro para apre-

sentar aos colegas no último dia de aulas. 

 Num dos dias de ensaio, um ruído seco fez-se ouvir… a professora Lígia batera à 

porta, curiosa com o som que se ouvia. 

 - Ainda bem que aparece, professora Lígia! – exclamou a professora Sara – Precisá-

vamos mesmo da sua ajuda! 

 - Em que vos posso ajudar? 

 - Estamos a preparar uma peça de teatro, mas pensamos que algo lhe falta para ficar 

perfeita. – explicou, inquieto, um dos alunos. 

 Entretanto os alunos ensaiaram uma vez mais a peça, para que a professora Lígia 

os conseguisse ajudar, dando a sua opinião. Terminado o ensaio, a professora Lígia con-

cordou de imediato com os alunos quando estes disseram que algo estava em falta na 

peça, para que ficasse perfeita. 

 - Nesta peça só vos falta realmente uma coisa, mas é algo que a tornará completa-

mente diferente e muito mais especial. 

 Curiosos, os alunos tentavam desvendar aquilo que para eles começava a ser um 

mistério. Depois de muitas tentativas falhadas, a professora Lígia revelou que o que lhes 

faltava era um pouco de “magia de Natal”. 

 - Magia de Natal?! O que é isso professora? – questionou, intrigado, um dos alunos. 

 - Ora, isso é o que terão de descobrir, porque eu agora tenho que sair. Boa sorte! 

 Juntamente com a professora Sara, os alunos partiram à descoberta deste enigma. 

Mas o que seria e onde estaria a “magia de Natal”? 

 Os alunos ensaiaram vezes sem conta… e depois de muito tempo e esforço perce-

beram que a “magia de Natal” estava mais perto 

do que poderiam imaginar. A “magia de Natal” 

estava na alegria que transmitiam na apresenta-

ção da peça. 

 De facto, Natal é para ser vivido com alegria.  

4.º Ano 

Inês Sousa 



 Além dos textos coletivos, cada turma ensaiou uma canção de Natal para apre-

sentar aos restantes alunos. Graças ao empenho de todos, assistimos a bonitas e afi-

nadas apresentações. 

1.º Ano 

Ele está a chegar 

Ele está a chegar 

E as suas renas também. 

Traz muitas prendas  

Para ti, para mim 

E também para mais alguém. 

Tocam sinos 

 Cantam anjos 

Vou dormir, descansar. 

Pois já não tarda 

O Pai Natal 

No sapato prendas vai deixar. 

A noite está a chegar   Portei-me tão bem  

Há estrelas no ar     Desço a escada a correr  

Tocam os sinos lá fora   Um saco cheio de prendas  

É hora de ir deitar.    O Pai Natal partiu com as renas. 

 

A árvore está pronta   Bonecos e carros 

Cheia de luzes a brilhar  E muitos livros p´ra ler  

           O sapatinho pendurado        Piões e castelos 

O Pai Natal pode entrar.  Este Natal foi a valer. 

 

É Natal, é Natal,     É Natal, é Natal, 

Vamos todos brincar   Vamos todos brincar 

É Natal, é Natal,     É Natal, é Natal, 

Pula e salta sem parar.    Pula e salta sem parar. 

Ele está a chegar 

Ele está a chegar 

Desce pela chaminé. 

Não faz barulho 

Não acorda ninguém 

Ele vai pé ante pé. 

Ouves os sinos 

Lá ao longe 

Já está a anunciar. 

Que o Pai Natal 

Não tarda aí 

E a todos prendas vai deixar. 

O Pai Natal está a chegar 

2.º Ano 

Canção de Natal 



3.º Ano 

4.º Ano 

Dançando à volta do pinheiro 

Nesta noite de Natal 

Vamos lá ver quem é o primeiro 

Que se engana e dança mal 

 

Este é o tempo de alegria 

Tudo dança, canta e ri, 

Por mais que a noite esteja fria  

Todos estão quentes aqui. 

 

Abre o coração  

E o sentimento vai sair, 

Pois Natal é mesmo assim 

E é tempo de o amor florir.  

Dançando à volta do pinheiro 

Vem aí o Pai Natal 

Mais um amigo, um companheiro 

Para brincar neste Natal. 

 

Dançando à volta do pinheiro 

Mas que noite bestial 

Ter família, o mundo inteiro 

Junto a mim, neste Natal. 

Dançando à volta do pinheiro 

Pó de estrelas 

Brilha uma nova estrela, fica o mundo iluminado 

Pelos céus o Pai Natal vem num trenó bem carregado 

De presentes para os meninos que se portam muito bem 

E traz prendas e traz mimos para os marotos também 

Porque é Natal, nasce um menino encantado 

E ao chegar uma criança, o mundo é abençoado. 

 

É Natal, vamos fazer rir de alegria 

Porque é tempo de amar e sonhar 

De brincar, partilhar 

E oferecer sem contar magia. 

 

Tocam sinos nas igrejas, soam guizos pelo ar 

Há anjinhos lá nos céus e duendes a ajudar 

Vão deitando pó de estrelas para enfeitar os corações 

E sussurram melodias de bonitas canções. 



Visita da ilustradora Manuela Bacelar 

 Manuela Bacelar nasceu em Coimbra em 1943.  

 Realizou os seus estudos secundários no Porto, na 

escola de Artes Decorativas Soares dos Reis. Continuou os 

seus estudos em Praga, na Escola Superior de Artes Apli-

cadas, concluindo o curso de Ilustração. 

 Em 1971 mudou-se para o Porto, onde mora desde 

essa data. 

 No dia 16 de dezembro, o Externato Arco-Íris teve o prazer de receber a ilustradora 

Manuela Bacelar.  

 Para isso, estudaram a sua vida e obra. Graças ao grande número de obras já ilus-

tradas, reproduziram a capa de uma obra para cada letra do seu nome, como por exem-

plo: a letra M fez-se acompanhar da obra “Mãe, não pises a minha sombra”. Além disso, 

todos os alunos exploraram a obra “Gatos, Lagartos e outros poemas” e reproduziram 

dois elementos importantíssimos presentes nas ilustrações: a ilustradora e o escritor 

João Pedro Mésseder.  



 Neste encontro, a ilustradora mostrou-se disponível para responder a todas as ques-

tões dos alunos e esclareceu-os quanto às suas dúvidas ou curiosidades, o que permitiu 

uma grande interação entre todos. 

 

 

 No final, os alunos que possuíam a obra “Gatos, Lagartos e outros poemas” tiveram 

direito a uma pequena dedicatória, na qual estava incluído um desenho diferente para 

cada aluno da escola. 



Manuela Bacelar veio hoje à nos-

sa escola apresentar o livro “Gatos, 

Lagartos e outros poemas”. Os alunos 

do 1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos fizeram pergun-

tas à ilustradora e ela foi muito amável 

a responder. Ela fez um desenho coleti-

vo para toda a escola e desenhou mes-

mo bem.  

No meu livro, autografou e dese-

nhou três meninos com a mesma cami-

sola!  

Adorei o encontro. 

Marta Fonte 

Manuela Bacelar veio 

hoje à nossa escola. Ela é 

simpática e engaçada. Res-

pondeu-nos de uma forma 

amigável e ensinou-nos tru-

ques de pintura. 

Manuela assinou os 

livros e fez uma ilustração 

diferente em cada um e tam-

bém fez um desenho coletivo, 

como recordação. 

Gostei muito da visita e 

do meu desenho. 

Inês Moreira 

 Quando Manuela Bacelar chegou fiquei muito feliz. Falou um pouco sobre si, res-

pondeu a algumas perguntas, desenhou um grande lagarto e ainda assinou o livro 

“Gatos, Lagartos e outros poemas”. 

 Aprendi que se estivermos à espera que a imaginação apareça, ela não vem, deve-

mos ir à sua procura. 

Inês Santos 

 Eu gostei desta visita. Manuela Bacelar é uma 

ilustradora que adora desenhar, muito brincalhona. 

Já ganhou muitos prémios de Literatura Infantil, 

tendo recebido o seu primeiro prémio na Eslová-

Francisco Afonso 

Maria Lima 

André Dias 



Campeonato de dominó 

 O dominó, jogo que terá surgido na China pelas mãos de um soldado chinês cha-

mado Hung Ming, desperta o interesse das crianças que, após dominarem as suas 

regras e estratégias, manifestam um elevado grau de concentração e uma grande von-

tade de competir.  

 Por estas razões, todas as turmas reservaram as horas de sala de estudo da última 

semana de aulas para treinarem este jogo. Após este treino, nos dias 16 e 17 de dezem-

bro realizou-se o campeonato. Em cada sala de aula, formaram-se pares que jogaram 

três partidas e, de cada par, foi encontrado um vencedor.  

 Este campeonato, que surgiu no âmbito do projeto de Matemática desenvolvido na 

escola, terá três fases, uma em cada período. Todos os alunos estão já ansiosos pelas 

próximas fases! 


