
Externato Arco-Íris 

Dias de inverno 
janeiro e fevereiro de 2014 

A chegada do inverno 

 Os alunos do 3.º ano redecoraram as janelas da sala de 

aula, de acordo com a nova estação do ano. 

 Para isso, realizaram bonecos de neve em cartolina, que 

decoraram com mosaicos de papel de fantasia. 



Decoração do painel de entrada 

 Neve, frio, gelo, vento, chuva...não foram esquecidos no momento da criação de 

quadros alusivos a uma paisagem de inverno.  

 Tintas, pincéis, pequenas telas e muita imaginação foram elementos fundamen-

tais para uma bela tarde de inverno. 

 Os alunos criaram diferentes quadros, baseadas em obras de José de Guima-

rães e Amadeo de Souza Cardoso.  

 No final, os alunos do 1.º ano decoraram um rosto de acordo com diferentes sen-

timentos e o 2.º ano destacou um dos elementos da paisagem, ambos em cartolina 

branca. 

1.º Ano 2.º Ano 



 Após a exposição dos trabalhos do 1.º e 2.º anos, foi a vez dos alunos mais cres-

cidos se dedicarem à decoração do painel de entrada. 

 No âmbito do estudo das atividades económicas e dos distritos de Portugal con-

tinental, as turmas do 3.º e 4.º anos trabalharam em articulação, construindo um pai-

nel coletivo.  

 Associando cada atividade ao distrito de maior predominância e utilizando a 

definição de cada uma delas, criaram um painel estruturado, que lhes permitiu apro-

fundar os conhecimentos da área de Estudo do Meio, trabalhando também a Expres-

são Plástica. 



Decoração do parapeito 

 Os alunos do 1.º ano elaboraram biombos para a decoração do parapeito situado na 

entrada da escola. Estes biombos acompanharam as decorações de inverno e foram 

decorados com árvores sem folhas, características da estação do ano, e com palavras 

da área vocabular de inverno.  

 Para este trabalho, que foi realizado em pares, os alunos utilizaram papel de fanta-

sia, papel celofane e cartolina. 

 Aos trabalhos do 1.º ano, seguiram-se os do 2.º ano. Com o intuito de explorar os 

conteúdos programáticos da área de Matemática – metade, terça parte, quarta parte, 

quinta parte, sexta parte – foi realizado um trabalho de Expressão Plástica.  

 Baseados em elementos de inverno (boneco de neve, gorro e guarda-chuva) cada 

aluno fez uma construção representativa dos conteúdos referidos anteriormente. De 

uma forma lúdica, os alunos abordaram conceitos matemáticos e desenvolveram o sen-

tido estético, combinando diferentes materiais e cores.  



Painéis de sala de aula 

 Baseando-se numa escultura de José de Guimarães, os alunos do 1.º ano redeco-

raram o seu painel de sala de aula, de acordo com as características da estação que 

chegou com o início do novo ano — o inverno. Entre guaches e papel de fantasia, nape-

rons e papel EVA,  criaram elementos que lembram o mau tempo que se faz sentir, 

como as nuvens e os chapéus-de-chuva. 

1.º Ano 

2.º Ano 

José de Guimarães 

 A turma do 2.º ano remodelou o painel de sala de aula. Cada aluno fez um boneco 

de neve geométrico, baseado numa obra do artista plástico em estudo. Para isso, utili-

zaram cartolinas de cores variadas, papel de fantasia e papel de revista. Terminadas as 

construções dos bonecos, deram um toque pessoal e especial aos seus trabalhos, 

decorando-os e recortando-os.  

Amadeo de Souza Cardoso 



3.º Ano 

4.º Ano 

 No início deste período letivo, o painel de autor deu lugar a um novo painel na sala 

do 3.º ano. Tendo por base uma obra de Almada Negreiros, os alunos elaboraram o pai-

nel em articulação com a área disciplinar de Matemática. Trabalhando as simetrias e uti-

lizando tinta da china e giz, fizeram figuras simétricas  e registaram diferentes defini-

ções matemáticas. 

 A turma do 4º ano elaborou uma paisagem que nos remete para uma das ocorrên-

cias meteorológicas frequente nesta estação: a neve. Nesta paisagem, os alunos cons-

truíram várias casas, um teleférico e figuras humanas, com recurso ao recorte e cola-

gem de mosaicos de papel. Por fim, através do recorte de letras de revista, construíram 

um excerto de uma conhecida poesia de Augusto Gil, alusiva ao inverno. 

Almada Negreiros 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Meteorologia


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

 O príncipe com orelhas de burro in Contos Populares 

Portugueses 

2.º Ano 

 A parte do conto de que eu mais 

gostei foi quando as fadas “fadaram” 

o menino, porque eu gosto de fadas.  

Leonor Santos 

 A parte do conto de que mais gostei 

foi quando o barbeiro fez uma cova, disse 

muitas vezes o segredo e depois os pasto-

res cortaram as canas para fazerem gaitas. 

As gaitas começaram a dizer “Príncipe 

com orelhas de burro”.  

Hugo Pereira 

 O Beijo da Palavrinha, de Mia Couto 

4.º Ano 

Joana Pereira 

 Eu gostei de ler este livro porque com 

ele pude aprender que devemos ser amigos 

dos outros. 

 Este livro trata de uma história triste 

mas que dá vontade de ler. 

 O mais importante é que, quando se 

tem um ou mais irmãos, devemos cuidar 

bem deles, porque ter um irmão é a melhor 

prenda que se pode ter. 

 A história “O Beijo da Palavrinha” 

é triste, mas adorei-a, porque aprendi 

que não devemos abandonar os outros. 

 Zeca Zonzo, o irmão de Maria Poei-

rinha, tentou ajudá-la, a atitude dele foi 

boa. 

 É assim que devemos ser com os 

outros, temos de ser amigos, porque 

assim seremos mais felizes. 

 A mensagem desta história refere- 

-se a isso. 

 Eu nunca irei abandonar um ami-

go. 

Pedro Leocádio 



Escritores e ilustradores 

 O Projeto de Português “Escritores e ilustradores” continua a dar frutos. 

 Desta vez, os intervenientes foram os alunos do 2.º e 4.º anos. Os ilustres escrito-

res do 4.º ano  basearam-se numa obra de Vieira da Silva e criaram histórias envolven-

tes. Por sua vez, os criativos ilustradores do 2.º ano ouviram, atentamente, a história 

escolhida pela professora do 4.º ano e ilustraram-na, sem nunca terem visto a obra ori-

ginal. 

Conhecer a Natureza 

 Os esquimós, como todos sabem, vivem no Polo Norte. Alguns deles são curiosos, 

e com os seus olhos muito abertos, exploram qualquer coisa que lhes aparece à frente. 

Também são uns grandes traquinas. 

 Na aldeia “Está Tudo Gelado”, os adultos iam-se apercebendo de que qualquer coi-

sa se ia desenrolando. Era verdade! Da outra parte do mundo, viam-se pessoas incom-

preensíveis, a espalhar lixo por toda a parte, enquanto a temperatura começava a subir, 

na aldeia, e em outras aldeias do Polo Norte. 

 Eva e Diogo, esquimós muito curiosos, decidiram a meio da noite deixar a aldeia 

para trás e procurar um lugar melhor para eles, remando num barquinho muito pequeno. 

Passado algum tempo, chegaram à América. Não gostaram do cheiro da cidade de Nova 

Iorque, por isso continuaram, mar abaixo. Viram a cidade do México e começaram a dan-

çar, caindo do barco. Que traquinas!  

 Chegaram à Europa num abrir e fechar de olhos. Lá era igual à América, só lixo! 

Acharam que lá não era sítio para viver, por isso continuaram. 

  



 Visitaram a Ásia e a Austrália. A determinada altura, visitaram umas placas de 

gelo. Não achavam que fosse nada de especial, mas estavam muito enganados: 

 - O que é aquilo? – perguntou a Eva. 

 - Uns bichos com pernas e braços! – gritou o Diogo. 

  Eram os pinguins! Chegaram ao Polo Sul, num dia de cerimónia, e puderam ouvir 

o pinguim de cerimónia: 

 - Quá, Quá! (Hoje é dia do primeiro telemóvel no Polo Sul! Hurra!) – festejou o pin-

guim.  

 O pinguim conversou com os esquimós e fizeram um pacto: os pinguins apren-

diam a sua língua e os esquimós ficavam com o telemóvel. Assim foi. Telefonaram aos 

humanos e eles pararam de deitar lixo na Natureza e esta foi salva! 

Catarina Cardoso Bernardo Borges 

Diogo Moutinho 

Francisco Luís 



Ideias brilhantes, trabalhos interessantes 

1.º Ano 

José de Guimarães 

 Com o objetivo de explorar as rimas, conteúdo programático da área de Português, 

os alunos do 1.º ano interligaram esta área com a de Expressão Plástica. Para isso, no 

mês de janeiro criaram uma figura com materiais diversos — tecidos, cartolinas, papel 

Eva — e, de seguida, fizeram a ilustração de uma palavra que rimasse. 

Maria Lima 

Filipe Veríssimo 

João Tiago Pereira 

Miguel Vicente 

 Já no mês de fevereiro, foi trabalhado o tema “Calçada portuguesa” na área de 

Expressão Plástica. Após a visualização de fotografias originais da nossa calçada, os 

alunos analisaram uma obra de José de Guimarães e reproduziram-na em papel quadri-

culado, com as cores características do artista plástico em estudo. 

Diogo Leal 



3.º Ano 

 A turma do 3.ºano participou no Projeto “Pequeno 

Grande C”, uma iniciativa da co-autoria da Associação para 

a Gestão da Cópia Privada e da Fundação Calouste Gulben-

kian, levando a concurso um livro de autor.  

 Desde a elaboração da narrativa até à encadernação do 

livro, todo o trabalho foi realizado em grande grupo e resul-

tou do empenho e dedicação de cada um. 

A vaca que queria voar 
 

Sentada à beira rio, 

Estava a vaca a pensar: 

-“Que bom que seria 

Se eu pudesse voar! 

 

Olhar o mundo lá do alto, 

E ver tudo tão pequeno,  

Invejo a minha amiga mosca 

Que tem um ar tão sereno! 

 

Sempre, sempre lá por cima 

Vendo tudo em grande plano, 

Os campos cheios de ervinha, 

Os riachos a cintilar, 

Mas que belo manjar! 

 

E eu aqui com lamúrias, 

Sem lembrar da pobre serpente,  

Rastejando toda a vida, 

Sem saber onde é o norte, 

Não desejo a sua sorte! 

 

Prefiro continuar como sou,  

Gordinha e cá por baixo, 

Sem voos altos fazer, 

Nem o chão ter por tão perto,  

Vou viver melhor, decerto!”  



Visita à Caixa Geral de Depósitos 

 No âmbito da celebração do centésimo aniversário da Caixa Geral de Depósitos, 

os alunos do Externato Arco-Íris foram convidados a visitar as instalações situadas na 

Praça D. João I, no Porto, no dia seis de janeiro. Aqui, puderam realizar diversas ativi-

dades lúdico-didáticas de celebração do Dia de Reis e também compreender a dinâmi-

ca de funcionamento de um banco, realizando o depósito de dinheiro, utilizando as 

suas próprias cadernetas.  

 Tratou-se de uma oportunidade única e enriquecedor, só possível graças ao convi-

te feito pelo encarregado de educação, de conhecer espaços geralmente inacessíveis 

ao público em geral, como é o caso do cofre. 

Tomás Moreira 

Maria Lima 



 A Caixa Geral de Depósitos celebrava o centésimo aniversário. 

    Lá encontramos logo elementos da instituição “Dar +”. Fomos até um cofre, mas 

para vermos era preciso uma funcionária do banco abrir as portas, com uma chave e 

um código secreto. 

 Depois de visitarmos o cofre, realizamos algumas atividades, uma foi a mais 

importante para mim: aprendi a depositar o meu dinheiro. Foi a que mais gostei, por-

que vai servir para o meu futuro.   

Diogo Faria 

 Ontem eu fui à Caixa Geral de Depósitos. Lá comemorámos o seu centésimo ani-

versário. 

 Depositámos dinheiro no banco, fomos ver cofres e leram-nos duas histórias: 

uma sobre o Dia de Reis e outra que se chamava o “O Menino Azul”. 

Gostei muito de ir à Caixa Geral de Depósitos. A parte que eu mais gostei foi quando 

depositámos dinheiro, porque tínhamos uma caderneta onde ficava registada a quan-

tia da nossa conta bancária. A parte que eu gostei menos foi quando vi que na minha 

conta apenas fiquei com vinte cinco euros! 

Benedita Gonçalves 

Mariana Pinto 

Diana Lobo 



“Quando for grande...quero ser” - Exponor 

 No dia onze de fevereiro, os alunos do Externato Arco-Íris foram ver o teatro 

“Quando for grande…quero ser”. Esta peça falava da importância da escola. 

 Eu gostei da parte em que as personagens construíram a escola porque houve mui-

ta música e também porque acabaram as peças, mas todos os cidadãos ajudaram e 

deram o que podiam. À noite, os donos da mercearia puseram dinamite à beira da escola 

e rebentaram com ela! 

 Gostei muito da peça porque foi divertida e com muitas peripécias. 

No dia onze de fevereiro de dois mil e catorze, realizamos uma visita de estudo. 

Por volta das dez horas, já estávamos prontos para iniciar a nossa pequena via-

gem rumo à Exponor.  

 Quando chegamos ao nosso destino, dirigimo-nos para a sala onde iria realizar-se o 

teatro musical e esperamos muito ansiosos.  

Pouco tempo depois, começou o espetáculo “Quando for grande...quero ser”. O 

tema desse espetáculo era as profissões.  

Os atores e as atrizes que participaram no teatro estavam vestidos de Lego e o 

cenário também era composto por peças de Lego. 

O teatro musical foi muito emocionante. Ouvimos lindas músicas, batemos pal-

mas, rimo-nos muito e percebemos como a escola é extremamente importante. 

No final, foram lançados confetis ao ar e os artistas vieram ter connosco para se 

despedirem. 

A nossa manhã foi muito agradável! 

2.º Ano 

Afonso Torres 



 Hoje, dia onze de fevereiro, fui a um teatro na Exponor intitulado “Quando for gran-

de…quero ser”. Eu gostei do teatro porque tinha personagens feitas de Lego e tinha 

cenários divertidos. Adorei as partes onde os senhores tentaram explodir a escola.  

 Penso que esta peça de teatro foi muito importante porque já sei o que quero ser 

quando for grande e percebi, ainda melhor, a importância da escola. 

Tiago Carvalho 

 Eu fui ver um musical chamado “Quando for grande…quero ser”. A história que eu 

ouvi e vi falava sobre uma escola que ia ser demolida. Então, todos se uniram, construí-

ram uma nova escola e prenderam quem sabotou a construção. Ao longo da história 

apareceram várias personagens que incentivaram Joaquim, a personagem principal, a 

escolher a profissão de professor.  

 É uma história bonita para meninos, principalmente por ser feita em Lego. 

Afonso Machado 

André Dias 

Diogo Dias 

 Hoje fui visitar à Exponor para assistir ao musical “Quando for grande… quero ser”, 

em Legos. 

 A peça falava duma escola tão velha que mal se aguentava em pé. Então, quiseram 

demoli-la. 

 Mas a professora e os habitantes da cidade acreditavam que a cidade não podia 

estar sem escola. No meio de muitas desavenças, o senhor Cristóvão, o homem mais 

rico da cidade ajudou na construção da escola. 

Pedro Fernandes 



Beatriz Pedro 

Joana Almeida 

José Reis 

Afonso Sousa 

Francisco Afonso 

Paula Rocha 



Filosofia para crianças — Aprender a pensar sobre o pensamento 

1.º Ano 

“- Ah! - disse o pequeno limoeiro. — Então vou ver se cresço depressa e me faço mais 

forte.” 

Maria Alberta Menéres , “Dez Dedos, Dez Segredos”  

Quero crescer para tirar a carta de condução. 

Quero crescer para ter um filho. 

Quero crescer para ser futebolista e ser muito feliz. 

Dinis Antunes 

Rodrigo Brito 

Tomás Moreira 

2.º Ano 

Promessas para o novo ano 

 Este ano tenho de obedecer aos mais velhos e aceitar as 

diferenças. 

 Este ano tenho que melhorar o comportamento, ser amigo de todos e 

aceitar as diferenças. 

 Aos meus pais, prometo ter boas notas. Prometo brincar 

mais com a minha irmã Inês, ajudar sempre os meus avós, 

ouvir tudo o que a minha professora quiser e ser amiga dos 

meus colegas. 

Beatriz Fernandes 

Diogo Palmeirão 

Bernardo Borges 



3.º Ano 

4.º Ano 

“Quando for grande… quero ser” 

 Quando for grande quero ser cantora profissional porque eu penso que 

canto bem e também porque há pessoas que gostam de me ouvir. 

 Quando for grande quero ser polícia porque gosto de pistolas e de pren-

der os maus. Quando for polícia quero ter um cão polícia. 

 Quando for grande quero ser estilista porque gosto de desenhar roupas, sapa-

tos… Também quero ser assistente veterinária porque tenho uma gata e adoro-a muito 

e, quando vou ao veterinário dela, ajudo os assistentes e o veterinário. 

 Ainda não sei como vou organizar o meu horário, mas não vou desistir dos meus 

sonhos! 

Ana Catarina Martins 

Marta Fonte 

Carolina Machado 

“O Homem é do tamanho do seu sonho”. 
Fernando Pessoa 

 Na minha opinião, esta frase mostra que todas as pessoas podem e devem 

sonhar. Se ninguém sonhasse, o mundo não teria sentido e não poderíamos ser o que 

realmente queremos. Por isso, é muito bom sonhar. 

  O meu sonho não é ganhar muito dinheiro e gastá-lo em bens materiais, mas sim 

tirar boas notas e ter saúde. 

Leonor Duarte 

 Eu penso que se nós não tivermos objetivos não aproveitamos bem a vida, pois 

os objetivos é que dão prazer de viver. No futuro gostaria de ser médico, de ter um 

consultório para cães e humanos. No presente quero aprender muito, aprender coisas 

divertidas. Sonhar faz-me crescer.  

Diogo Santos 



Carnaval 

3.º Ano 1.º Ano 2.º Ano 4.º Ano 

 Com o objetivo de decorar a escola para a época de Carnaval, as quatro turmas do 

1.º Ciclo prepararam painéis alusivos à época, que se interligassem entre si. 

 Baseando-se nos artistas plásticos em estudo, utilizaram pastel, cartolina e papel 

de revista para decorar os seus trabalhos. 

 Além dos painéis coletivos, cada aluno preparou a sua máscara. Os alunos do 1.º e 

2.º anos utilizaram o mesmo molde, que decoraram com papel de revista.  As turmas do 

3.º e 4.º anos utilizaram lantejoulas e missangas. 

 Todos os trabalhos foram utilizados como fundo para as fotografias de Carnaval, 

no dia em que todos os alunos trouxeram as suas fantasias e puderam aproveitar o dia 

para muitas brincadeiras, para o tradicional cortejo pelas ruas e para o desfile na esco-

la. Este desfile contou, uma vez mais, com a presença de antigos alunos do Externato 

Arco-Íris que, no papel de jurados, elegeram dois vencedores pelas suas originais más-

caras .  



2.º Ano 1.º Ano 

José de Guimarães Amadeo de Souza Cardoso 

4.º Ano 3.º Ano 

Almada Negreiros Vieira da Silva 


