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Painel interior 
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Janela da sala de aula do 3.º ano 



Painéis de sala de aula 

 Chegada a primavera, o painel de sala de aula foi redecorado com elementos 

característicos desta estação do ano: as flores e os pássaros. Os alunos do 1.º ano utili-

zaram guaches, giz, papel de fantasia, cartolinas,  pincéis e esponjas, tudo isto para dar 

cor à sala.  As flores foram realizadas em articulação com a área de matemática, sendo 

o número de pétalas o resultado de uma tabuada. 

1.º Ano 

2.º Ano 

José de Guimarães 

 Um novo painel foi preparado pelos alunos do 2.º ano. Com o objetivo de reapro-

veitar materiais e trabalhos, os bonecos de neve, personagens principais do painel de 

inverno, foram transformados em lindos vasos que anunciavam a chegada da tão dese-

jada primavera. O painel foi todo revestido a jornal e depois enfeitado com os coloridos 

e originais vasos. Para além disso, utilizando papel EVA, elaboraram-se flores que 

foram dispostas em caixas de cartão pintadas e forradas com papel de fantasia.  



3.º Ano 

4.º Ano 

 A primavera é uma estação do ano alegre e colorida. O brilho do sol e o desabro-

char de novas plantas transformam o ambiente, dando-lhe uma alegria e uma luz dife-

rentes. 

 Com o intuito de receber alegremente a primavera, a turma do 3.° ano elaborou um 

painel em articulação com a área de matemática, planificando sólidos geométricos. 

Seguidamente, criaram várias composições geométricas que foram enquadradas no 

painel da sala de aula. 

Partindo da obra “Kô et kô, les deux esquimaux”, de Vieira da Silva, que serviu de 

inspiração à turma do 4.º ano, os alunos construíram um metro quadrado com diferen-

tes papéis de fantasia. Com base nos elementos da mesma obra, aplicaram os concei-

tos de isometria, trabalhados na área de matemática, decorando o painel de sala de 

aula. 

Vieira da Silva 



O dia do Pai 

1.º Ano 

2.º Ano 

Para presentear os seus heróis num dia tão 

importante, os alunos do 2.º ano elaboraram um 

bloco de notas. Para isso, recortaram elementos 

baseados na obra de Amadeo de Souza Cardoso 

(cães, cavalos e coelhos) em cartolina preta e bran-

ca e criaram uma paisagem com pastel, que serviu 

como capa do bloco. 

No final, escreveram quadras dedicadas ao 

pai, que ficarão para sempre guardadas num bloco 

de notas especial.  

 Com o objetivo de oferecer um bonito e útil presente aos pais neste dia especial, 

os alunos do 1.º ano recriaram uma escultura de José de Guimarães, transformando-a 

num bloco de notas. Para isso, utilizaram cartolinas diversas, papel EVA, uma esfero-

gráfica e um bloco de Post It, no qual escreveram pequenas mensagens nas quais 

mostraram aos pais o quanto os admiram. 

José de Guimarães 



3.º Ano 

4.º Ano 

 As fotografias são indispensáveis, pois nelas estão histórias e lembranças de mui-

tos momentos passados que marcaram a nossa vida.  

 Os alunos do 3.º ano quiseram pegar nestas lembranças e juntá-las num álbum fei-

to através da reutilização de caixas de CD. Utilizando papel de fantasia e juntando belas 

quadras sobre o pai às fotografias trazidas de casa, criaram uma moldura original, colo-

rida e divertida, que fez a delícia dos pais. 

 Os alunos do 4.º ano construíram um mini álbum para oferecer ao pai. Este traba-

lho pressupôs a aplicação de alguns conceitos matemáticos, uma vez que para a sua 

realização os alunos efetuaram diversas medições. O referido presente foi construído 

com diferentes cartolinas e, no final, decorado com fotografias dos alunos com os res-

petivos pais.  



A Páscoa 

 Sendo a oferta de amêndoas uma tradição pascal, o Externato Arco-Íris quis 

preservá-la e surpreendeu os alunos! 

 Antes disso, todos realizaram uma caixa através de diferentes dobragens de 

papel canelado amarelo ou cor-de-rosa, sendo algumas decoradas com diferentes 

cores.  

 Terminado o trabalho, os alunos receberam as suas amêndoas, as quais 

puderam saborear ou oferecer aos seus familiares. 



O 25 de abril — Dia da Liberdade 

 Os alunos do 4.º ano elaboraram um cartaz 

coletivo para assinalar a Revolução de 25 de abril.  

 Uma vez que esta é conhecida, efetivamente, 

como a Revolução dos Cravos, os alunos cons-

truíram flores com recurso à arte tradicional japo-

nesa de dobrar papel: o origami. Estas mesmas 

flores foram dispostas de forma a reproduzir o 

cartaz da autora Vieira da Silva “A poesia está na 

rua”, autora trabalhada ao longo do ano pela tur-

ma.  

 A acompanhar este cartaz, que faz parte da 

seleção “A vida portuguesa para comemorar o 25 

de abril”, os alunos colocaram a biografia de 

Sophia de Mello Breyner Andresen, autora de uma 

das grandes obras na qual se aborda esta Revolu-

ção, e produziram o seu retrato, utilizando lápis 

de carvão. 

Vieira da Silva 



O dia da Mãe 

1.º Ano 

 De forma a surpreender as mães, os alunos do 1.º ano quiseram mimá-las com uma 

bolsa de limas para as unhas. Para isso, utilizaram feltro e papel de fantasia e construí-

ram-na com todo o carinho e secretismo que a surpresa exigia. Enfeitaram-na com mis-

sangas e, no final, desenharam bonitos corações ou flores diretamente nas limas.  

 Este trabalho foi realizado com os elementos característicos da obra de José de 

Guimarães sempre presentes. 

2.º Ano 

 As mães merecem tudo! Foi com base nesta premissa 

que os alunos realizaram o presente para o tão esperado dia 

da mãe. Foi com muita dedicação e com um sorriso nos 

lábios que os alunos construíram uma escultura para a mãe, 

baseada, claro está, no artista plástico Amadeo de Souza 

Cardoso.  

 Na sua execução, utilizaram várias técnicas. Começa-

ram por fazer pasta de papel e revestiram a boneca que 

tinham recortado à priori. Depois de bem seca a pasta de 

papel, pintaram a boneca com guache, utilizando cores bem 

alegres e bonitas! Para terminar, fizeram a base do trabalho 

com pasta de modelar e com a forma de um coração.  



4.º Ano 

 A primavera serviu de inspiração para os alunos do 4.º ano elaborarem o presente 

do dia da mãe. Com tecidos lisos e estampados, costuraram seis círculos que enche-

ram com pequenas bolas de algodão. Ultimados os círculos, estes uniram-se, formando 

uma colorida flor. Para colocarem a flor, pintaram um vaso, que adornaram com peque-

no apontamento do tecido utilizado anteriormente. 

3.º Ano 

 As mães são uma peça fundamental na 

vida de uma criança e as nossas crianças 

do 3.º ano quiseram homenagear as suas e 

presenteá-las com uma bela surpresa. Para 

tal, fizeram um porta-moedas com material 

reutilizável. Necessitaram de um pacote de 

leite, tecidos coloridos, missangas e cola.  

 Após várias dobragens, colagens e 

recortes, o resultado final foi um belo aces-

sório para as mães utilizarem no seu dia a 

dia. 



A mãe é muito minha amiga. 

Eu gosto de estar com a minha mãe. 

A minha mãe é muito querida. 

Eu gosto da minha mãe. 

Maria Lima 

A minha mãe é a maior. 

Mamã, tu ajudas-me. 

És muito engraçada. 

Eu gosto de ti. 

Tomás Moreira 

Diogo Moutinho 

Maria Fernandes 

Beatriz Pedro 

Querida mãe, querido pai 

Poema para o pai 

 

Olá paizinho,  

o meu presente vais adorar.    

Fiz com muito carinho 

só para te alegrar.  

O meu melhor amigo 

 

O meu pai é o meu melhor amigo 

Ele brinca muito comigo    

Gosta muito de mim 

E o poema acaba assim. Pai 

 

Pai, és o meu melhor amigo, 

És bonito e amável.      

Gosto muito de brincar contigo, 

Pai, és adorável.  

 Além dos presentes que elaboraram, os alunos do 1.º e 2.º anos escreveram boni-

tas frases e poemas, nos quais revelaram algumas das características do pai e da mãe, 

as quais os tornam tão especiais para eles! 



Conservatório de Música do Porto 

Nesta visita ao Conservatório de Música do Porto, ouvi uma história chamada 

“Como nasceram as estrelas”. Tinha muitos instrumentos e um senhor que contava 

uma história sobre os meses do ano. Além disso, tinha muitas imagens coloridas. 

Henrique Cidade 

Eu gostei da visita porque adoro instrumentos e, além disso, as lendas eram 

brasileiras e eram interessantes.  

Leonor Santos 

“Como nasceram as estrelas” foi o título do conto narrado que fui ver ao Con-

servatório de Música do Porto, no dia doze de Março. 

O conto narrado tinha um piano, um violino, um violoncelo, um clarinete, uma 

flauta transversal, instrumento de precursão, um narrador da história e também tinha a 

parte gráfica. 

Eu gostei do conto porque combinaram a música com a história e a história com 

a parte gráfica. 

O texto era difícil mas também prendia a atenção.  

Todo o conjunto da peça foi muito engraçado e gostei bastante de lá estar a 

assistir. 

“Como nasceram as estrelas” foi o título do espetáculo que fui ver hoje, dia doze 

de Março, ao Conservatório de Música do Porto. 

O espetáculo tratou-se de uma história narrada e musicada com os instrumen-

tos: flauta transversal, clarinete, piano, violino, violoncelo e percussão. Também se 

viam vários desenhos numa tela de projeção que acompanhava a história. 

Gostei muito da música, mas não gostei dos desenhos porque não compreendi 

o que estava lá. 

Penso que o espetáculo foi bom.  

Afonso Torres 

Diogo Almeida 



Miguel Vicente 
Rodrigo Brito 

João Pereira 

Hoje fui assistir a um concerto narrado, baseado na obra “Como nasceram as 

estrelas”, de Clarice Lispector. Para além de narradas, as lendas foram tocadas e 

ilustradas. 

Para mim, a melhor lenda foi a de fevereiro, “Alvoroço de festa no céu”, porque 

eu gosto de festas e uma festa no céu eu deveria adorar. 

Eu gostei muito de ouvir o piano e o violoncelo. 

Dos concertos que vi, este foi dos melhores, porque nunca tinha assistido a 

um concerto com lendas. 

Joana Pereira 

Hoje fui ao Conservatório de Música do Porto assistir a um concerto narrado. 

No concerto houve música, doze lendas e desenhos. 

A história que eu mais gostei foi a do mês de setembro, que se chamava “Do 

que eu tenho medo”. Gostei dos desenhos e achei a história engraçada. 

De todos os instrumentos tocados, a flauta foi o meu preferido, por ter um som 

relaxante. 

Gostei da visita, de ouvir instrumentos musicais e gostei dos desenhos. 

Pedro Leocádio 



Tomás Rebelo 

Maria Fernandes 

Afonso Torres 

Diogo Almeida 

Leonor Duarte 

Inês Santos 



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

1.º Ano 

2.º Ano 

Na minha opinião, a história “Bichos, bichinhos e bicharocos” é muito bonita 

porque fala de oito animais e uma estrela e as histórias são todas engraçadas. 

Na minha opinião, a história “Bichos, bichinhos e bicharocos” é muito interes-

sante e divertida porque fala sobre animais de forma engraçada. 

Na minha opinião, as histórias são engraçadas, bonitas, felizes, originais e 

Sidónio Muralha tem muita imaginação. Ele fala sobre animais como se fossem pes-

soas. 

Bernardo Borges 

Beatriz Fernandes 

Joana Almeida 

André Dias Miguel Vicente Diogo Leal 

Os alunos do 1.º ano trabalharam a obra “O Coelhinho Branco”, de António Tor-

rado. A partir dela, abordaram temas como a importância da aparência e da amizade. 

Todos os alunos leram um excerto da obra e, no final, ilustraram um dos momentos 

da mesma. 



3.º Ano 

4.º Ano 

Hoje a professora leu-nos a 

história “Uma surpresa para o pai” 

do “Livro das datas”. 

Trata-se de uma história de 

dois meninos que estavam a prepa-

rar uma surpresa para o pai, que 

chegou tarde a casa por ter estado a 

trabalhar até tarde. O sacrifício do 

pai mostra o seu amor pelos filhos. 

 O meu pai para mim é o melhor 

que existe. Ajuda-me quando preci-

so de ajuda e consola-me quando 

estou triste. 

Diana Lobo 

Carlo Collodi é o escritor italiano que escreveu “As aventuras de Pinóquio”. 

A história é extensa, por isso estamos a lê-la por capítulos. Na minha opinião, 

a história é engraçada e tem muitas moralidades porque o Pinóquio faz muitas traqui-

nices e também porque lhe cresce o nariz de cada vez que mente. 

Eu estou a gostar de ler a obra e quero continuar a aprender com ela. 

Teresa Lopes 

Carlo Collodi é um autor italiano que escreveu “As aventuras de Pinóquio”. 

As ilustrações são de Manuela Bacelar. 

Esta obra é extensa e por isso estamos a ler capítulo a capítulo. 

Na minha opinião, o livro tem moralidades que me fazem aprender e perceber 

o que é certo. Gosto das partes em que Pinóquio faz traquinices. Não gosto muito 

das mentiras pois, quando Pinóquio mente, o nariz cresce-lhe. 

Gosto muito do livro porque me faz aprender coisas da vida! 

Maria Inês Portal 

Afonso Machado 



Escritores e ilustradores 

 Os alunos do 2.º ano dedicaram-se à escrita criativa. Baseados num quadro de 

Amadeo de Souza Cardoso, foram várias as histórias criadas. De seguida, os alunos 

do 3.º ano ouviram a história selecionada e transformaram-se nos ilustradores da mes-

ma. 

O cavalo sem nome 

 
     Era uma vez um cavalo que andava a passear numa bela montanha. Ele não tinha 

nome, mas gostaria de ter e então decidiu ir à procura de alguém que lhe desse um 

nome bonito.  

     O cavalo procurou, procurou, mas não encontrou ninguém e começou a relinchar 

como forma de desagrado. 

    De repente, encontrou um vistoso pinheiro verde, num belo vaso, que lhe disse olá. 

    O cavalo ficou tão assustado que deu um grande salto. Mas, pouco tempo depois, 

pensou que aquele lugar poderia ser um agradável sítio para viver e decidiu ficar lá 

com o pinheiro. 

Ana Rocha 



 Com a chegada da nova estação da primavera, a turma do 3.º ano começou a traba-

lhar este tema, destacando algumas das características principais desta época do ano. 

 Para a preparação de um texto apresentado no manual, cujo título era “O tema é a 

primavera”, foi pedido aos alunos que escrevessem um texto com este mesmo título. No 

final, foi selecionado um trabalho, que o 4.º ano ilustrou de um modo alegre e colorido. 

O tema é a primavera 

 

 No bosque encantado, todos os animais estavam a prepara-se para a festa – o 

tema era a primavera. Todos estavam entusiasmados. 

 A lebre estava a preparar o discurso de abertura, os esquilos estavam a enfeitar o 

bosque e os restantes animais tratavam da animação. 

 - Finalmente acabei o discurso – disse a lebre. – Vou ajudar os outros. 

 - Tem calma lebre – afirmou a mãe natureza. – Vou dar-te uma tarefa. 

 - Qual é? – questionou a lebre. 

 - Bem, que tal ficares a receber todos os convidados?! 

 Quando todos os animais terminaram, o bosque estava lindo. As flores a enfeitar 

os ramos das árvores, um manto verde e brilhante cobria o solo e a música era a da 

“banda dos passarinhos”. 

 A lebre recebeu alegremente o esquilo voador, a velha coruja, o sábio mocho e 

todos os outros animais. Foi uma festa muito divertida e todos conviveram alegremen-

te. 

 O tema da primavera iria, agora, prolongar-se por três meses, naquele bosque. 

José Reis 



Filosofia para crianças — Aprender a pensar sobre o pensamento 

1.º Ano 

 

Ter vergonha 

Tenho vergonha quando falam comigo e dizem que sou muito lindo. 

Tenho vergonha quando fico sozinho a brincar. 

Tenho vergonha de falar com uma pessoa que não conheço. 

Rodrigo Brito 

Filipe Veríssimo 

Diogo Dias 

2.º Ano 

“O valor de alguém não se pode avaliar pela cor que tem” 

 Na minha opinião, o valor das pessoas 

não depende da sua cor porque não sabemos 

se a pessoa é má ou boa só pelo exterior.  

 Na minha opinião, o valor das pessoas não depende da sua cor porque o exterior 

não importa, o interior é que importa.  

Tomás Rebelo 

Rodrigo Neto 

Catarina Cardoso 



3.º Ano 

4.º Ano 

O que é ser obediente? 

 Ser obediente é ser cumpridor das regras e fazer o que as pessoas nos mandam, 

respeitando toda a gente. 

 Ser obediente é ser cumpridor e bom menino. Precisamos de escutar os mais 

velhos porque eles também foram crianças, também passaram pelo que nós vamos 

passar. Ser obediente é muito importante para um dia sermos como os adultos e, quem 

sabe, podermos ensinar os mais novos a serem, também obedientes. 

 Ser obediente é ser uma pessoa que ouve os mais velhos e os respeita. É fazer o 

que nos mandam, pois os mais velhos têm mais experiência e já passaram pelas nos-

sas idades. 

Margarida Pereira 

Ana Catarina Martins 

Tiago Carvalho 

“O Rouxinol”, de Hans Christian Andresen 

  Hoje ouvimos a história “O Rouxinol”, de Hans Christian Andresen, por ser o dia 

Internacional do Livro Infantil. 

 A história falava de um imperador rico, que tratava mal um rouxinol. Mas no final, 

é este rouxinol que o ajuda a curar-se de uma doença. Com esta história aprendi que 

às vezes as pessoas que nós tratamos pior são as que nos ajudam no futuro.  

Diogo Santos 

 “O Rouxinol”, de Hans Christian Andresen, mostra-nos que por vezes as pessoas 

que nós ajudamos são as que quando mais precisamos não nos ajudam. 

 Eu gostei desta história, porque mostra realmente o quanto é bom e importante 

ajudar os outros, para que também nos ajudem a nós. 

Mariana Pinto 


