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 Integrado no estudo do artista plástico, os alunos do 3.º ano, utilizando apenas 

régua e esquadro e tendo como inspiração a obra do autor, realizaram obras geométri-

cas. No final, coloriram-nas a gosto, procurando realçar algumas formas características 

da obra do artista.   

Almada Negreiros 

Margarida Pereira Catarina Martins Inês Moreira 

Afonso Sousa Maria Inês Portal 



Ideias brilhantes, trabalhos interessantes 

1.º Ano 

2.º Ano 

André Dias 

Miguel Vicente 

Catarina Cardoso Tomás Rebelo 

 Concluído o estudo da obra “O Coelhinho Branco”, de 

António Torrado, os alunos do 1.º ano realizaram um traba-

lho que incluiu o desenho livre de uma paisagem e o recor-

te de figuras simétricas, personagens da obra trabalhada. 

 A turma do 2.º ano trabalhou a obra “Bichos, bichinhos e bicharocos”, de Sidónio 

Muralha. Entre os diferentes poemas que a compõem, a turma trabalhou “Joaninha” e 

realizou um desenho sobre esta personagem, no qual a vestiu com uma roupa diferente 

daquela que era descrita na obra, dando largas à imaginação. 



 Integrado no estudo dos Astros, os alunos da turma do 3.º ano realizaram pes-

quisas sobre os planetas e organizaram toda a informação, compilada em diferentes 

cartazes informativos realizados em pares. Os trabalhos estiveram expostos na sala 

de aula e, de seguida, no painel situado na entrada da escola. 

3.º Ano 



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

1.º Ano 

Eu gostei da ovelhinha preta porque ela é diferente das 

outras, mas isso não importa, o que interessa é sermos nós pró-

prios. 

João Tiago Pereira 

Gostei da parte  em que as ovelhas estavam na gruta muito 

abrigadas, porque assim não corriam perigo. 

Tomás Moreira 

Gostei quando o pastor fez meias, cachecóis e cobertores porque fazia padrões. 

Diogo Dias 

 Após a conclusão do estudo desta obra, os alunos realizaram um trabalho de 

desenho à vista das ilustrações da mesma, tendo estas uma característica especial: 

eram a preto e branco. Então, apenas com o lápis preto, desenharam os vários momen-

tos desta história. 

Dinis Antunes Filipe Veríssimo 



 Ainda sobre a mesma obra, os alunos realizaram ovelhas, tal como na história: 

todas brancas exceto uma - a ovelhinha preta. Para este trabalho, utilizaram cartolinas, 

rede, papel EVA e pedaços de madeira pintados, que suportaram as ovelhas e deram ori-

gem à cerca. Este trabalho esteve exposto na entrada da escola, no parapeito da janela. 

2.º Ano 

 No âmbito do estudo da obra “A girafa que comia estrelas”, de José Eduardo Agua-

lusa, os alunos do 2.º ano realizaram um trabalho que se centrou na personagem princi-

pal da história e que foi realizada com papel craft, através da técnica do Origami. Além 

disso, criaram uma paisagem relativa ao momento que mais gostaram na obra.  

Beatriz Pedro Filipe Sousa 

Diogo Moutinho 



Escritores e ilustradores 

 Os alunos do 1.º ano iniciaram a escrita de textos a partir de uma sequência de 

imagens e participaram pela primeira vez no projeto “Escritores e ilustradores”, no 

papel de escritores. Foi eleito o texto do aluno Diogo Dias e, de seguida, os alunos do 

2.º ano ilustraram a sua história. 

 

Diogo Dias 

A menina e o cão 

 

Era uma vez uma menina chamada Maria que estava a chorar muito. 

A Maria pôs cartazes com fita-cola para encontrar o seu cão.  

Tocaram à campainha e a menina ouviu alguém a ladrar. 

A Maria ficou muito contente por ver o seu cão perto dela. 



Filosofia para crianças — Aprender a pensar sobre o pensamento 

1.º Ano 

 

Quando o pastor reparava que uma ovelha se estava a afastar do rebanho, pegava 

num apito de madeira e dava uma curta apitadela. Era um sinal para o Piloto correr 

atrás da ovelha e trazê-la outra vez para junto das outras.  

Então o Piloto sentia-se muito importante. 

 

A Ovelhinha Preta, de Elizabeth Shaw 

 Senti-me importante quando ajudei a minha mãe a levantar-se das escadas. 

Rodrigo Brito 

 Sinto-me importante quando 

faço a letra bonita. 

 Sinto-me importante quando 

ajudo a minha mãe a pôr a mesa. 

Maria Lima Diogo Leal 

3.º Ano 

O ambiente 

O Ambiente é importante 

ar puro tenho que respirar 

o meu cuidado deve ser constante 

para a Natureza respeitar! 

Marta Fonte 

Ajudar o Ambiente é nossa função 

Cuidado devemos ter. 

Vamos dar as mãos 

E a Natureza proteger. 

José Reis 

O Ambiente é um grande amigo 

As árvores não devemos queimar, 

Sem ele não vivemos 

E dele devemos cuidar. 

Teresa Lopes 

O Ambiente é importante 

toda a gente gosta dele,  

o Ambiente é deslumbrante 

devemos ter cuidado com ele! 

Pedro Filipe Costa 



4.º Ano 

O que é o amor? 

Para mim o amor é o que sinto pelos meus pais, os meus irmãos… 

É um sentimento inexplicável, que não conseguimos definir. 

Quando o queremos contrariar, ele ganha-nos sempre. Para mim é um senti-

mento que me torna feliz.    

Diogo Faria 

O amor é um sentimento difícil de explicar. É como se ultrapassasse o impossí-

vel e ninguém o conseguisse apanhar. 

Eu sinto amor pelos meus pais, porque são a minha maior ajuda em tudo e esse 

amor nunca irá parar. 

O amor é o maior sentimento do mundo.  

Inês Sousa 

O amor para mim é mostrar quem nós somos a quem amamos, para sermos feli-

zes. 

Eu sinto amor pelas pessoas com quem vivo, porque sem elas eu não teria 

casa, comida, ensino… 

O amor poderia ter a definição: sensação de gostarmos de alguém.  

Duarte Barbosa 



10 de junho — Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades 

Portuguesas 

Os Lusíadas, poema épico de Luís de Camões, é provavelmente a mais importante 

obra da Literatura Portuguesa. Os alunos do 4.º ano decoraram a silhueta do poeta, bem 

como o mapa de Portugal e enriqueceram o trabalho com um excerto do poema “Luís, o 

Poeta, salva a nado o poema”, de Almada Negreiros, trabalhado na aula. 



World of discoveries — encerramento do ano letivo 

Para finalizar o ano letivo 2013/2014, no dia 11 de junho todos os alunos do 

Externato Arco-Íris tiveram a oportunidade de disfrutar de um dia diferente: um dia de 

viagem ao passado, no World of Discoveries. 

 Neste museu interativo e parque temático, alunos e familiares puderam conhe-

cer a odisseia dos navegadores portugueses. 



No dia onze de junho visitei o museu World of Discoveries, com o meu avô. 

Começámos com a apresentação do museu, feita por um personagem que repre-

sentava o Infante D. Henrique e por um marujo, que julgava ter quinhentos anos.  

Interagimos nos painéis e vimos globos. Acabámos também por visitar o interior 

de um navio, mas o mais emocionante foi andarmos num barco em plena água! 

No fim, tivemos um almoço buffet e brincámos num grande salão. 

Na minha opinião foi uma visita excelente. A parte mais interessante, na minha 

opinião, foi aquela em que entrámos na boca do Adamastor.  

Francisco Luís 

World of Discoveries é o nome do museu que visitámos no final do ano. 

No museu abordaram uma matéria que já tínhamos dado, os Descobrimentos. 

Mostraram-nos as embarcações, o Adamastor, as pessoas da altura, as conquistas… 

A melhor parte da visita foi aquela em que nos levaram a andar de barco. 

Gostei muito, porque divertimo-nos e ao mesmo tempo aprendemos. 

Inês Sousa 

Pedro Fernandes 



Diana Lobo 

Como festa de final de ano, fui ao museu World of Discoveries. 

O tema era “Os Descobrimentos”. Foi muito divertido, pois contaram-nos coisas 

que já tínhamos aprendido na sala de aula.  

Vimos um filme, conhecemos melhor o homem que conquistou Ceuta, observá-

mos os instrumentos utilizados nas viagens por mar (balestilha, quadrante, bússola…). 

Vimos também como as embarcações foram evoluindo ao longo dos tempos. Até andá-

mos num barco! 

Gostei muito desta visita, por estar relacionada com a matéria dada e por conse-

guirmos aprender de forma divertida! 

Inês Santos 

Benedita Gonçalves 



Peddy-paper Matemático 

 Tal como aconteceu nos anos letivos 

anteriores, o projeto de Matemática incluiu 

a realização de um Peddy-paper. Neste, os 

alunos seguiram um conjunto de pistas, 

responderam a diferentes questões mate-

máticas e foram recebendo peças que, no 

final, resultaram num puzzle de um traba-

lho dos artistas plásticos em estudo pelas 

quatro turmas. 

Campeonato de dominó 

 Com o 3.º período, chegou a última fase do concurso de 

dominó, também ele integrado no projeto de Matemática. Nesta 

última fase, o concurso contava com quatro participantes: um 

jogador de cada ano, apurado na fase anterior.  

 O jogador do 1.º ano defrontou o do 2.º ano, tendo-se este 

último sagrado vencedor. Por outro lado, o aluno do 3.º ano 

venceu ao do 4.º ano. 

 Parabéns a todos os participantes, especialmente aos 

vencedores: Filipe Sousa e Pedro Filipe Costa. 

 Com esta atividade, os alunos compreenderam a importância do trabalho em equi-

pa, pois só com a colaboração de cada um, com a sua peça, foi possível alcançar o 

objetivo final. 



Um ano que acaba, um ciclo que se encerra 

4.º Ano 

O Afonso é o primeiro 

É engraçado e pequeno. 

Gosta de ser aventureiro 

E não é muito moreno. 

Benedita é o seu nome 

É linda como o sol. 

Para mim será sempre 

O meu eterno girassol. 

Ela é a Diana 

É muito inteligente. 

Apesar de pouco faladora 

É amiga de toda a gente. 

O Diogo Faria 

Tem muita energia. 

Ri-se com muita alegria 

E gosta de engenharia. 

É um terramoto? 

É um furacão? 

É o Diogo Santos 

Sempre em ação. 

O Duarte 

Gosta muito de brincar. 

Toca flauta com arte 

E gosta muito de estudar. 

O Francisco Luís 

Adora xadrez. 

Um dia será campeão 

Quer dizer, talvez. 

Francisco Afonso 

Desejo-te boa sorte 

Especialmente para o almoço 

Mas de certeza, serás forte. 

Muito moreninha 

Com um ar catita 

A Inês Santos 

Parece uma senhorita. 

A Inês Sousa 

É calma e arrumada. 

Gosta de brincar 

E de andar arranjada. 

A Joana Pereira 

É muito faladora. 

Está sempre na brincadeira 

E é muito sonhadora. 

Do José Diogo 

Muito tempo fui parceira. 

Quando olhava para o lado 

Lá estava ele na brincadeira. 

A Leonor é boa menina 

Já brincamos desde bebés. 

Parece uma bailarina 

Pois anda em bicos dos pés. 

Foste a última a chegar 

Mas logo te integraste. 

Mariana, és divertida 

Por isso nos conquistaste. 

A Paula conheci 

Quando ao externato cheguei. 

Logo bem a recebi 

E por Paulinha a tratei. 

Pedro Nuno, na baliza és mestre 

Na escola bom amigo. 

Espero poder voltar 

Um dia a jogar contigo. 

Olha o Pedro Miguel 

Que faz as contas sem papel. 

Ele é inteligente 

Quando quer sabe usar a mente. 

A professora Sara 

É a melhor do mundo. 

Faz-me estudar 

E saber tudo a fundo. 



 O ano letivo está quase a acabar! Adorei tudo o que fiz este ano: frações, números 

decimais, corpo humano… Tudo! 

 Adorei a minha professora, a maneira dela explicar a matéria. Adorei quando ela 

trouxe objetos para nos explicar novas matérias. 

 Adorei os meus colegas, se bem que há alguns com quem não me dou muito bem! 

 Espero que no próximo ano seja igual a este, com esta professora espetacular e os 

colegas. 

 Nas férias estou a pensar em preparar-me para o quarto ano, para ser mais fácil. 

Queria muito que todos os colegas continuassem a andar comigo na escola. 

 Estou a pensar, nas férias, esquecer a escola e descansar, mas nunca me vou 

esquecer dos meus amigos e dos meus professores! 

Ana Catarina Martins 

 O ano letivo está quase a acabar e as férias estão quase a começar.  

 Durante os três períodos tenho aprendido muitas coisas. Durante as férias tenho 

várias atividades para fazer e a meio do verão vou passar quinze dias ao Algarve. 

 Depois, quando chegar do Algarve, vou estudar a matéria dada ao longo do ano.  

 Assim acaba mais um ano, esperando que depois das férias, um novo ano chegue. 

Filipa Rodrigues 

 O terceiro ano está a terminar e estou feliz comigo próprio por ter aprendido mui-

tas coisas que me ajudarão no futuro. 

 Espero que as minhas férias sejam boas porque este ano foi muito mais difícil do 

que estava à espera e queria que estas férias fossem descansadas para refletir. 

 Eu penso que estas férias serão boas e que para o próximo ano haverá ainda 

mais trabalho e estarei pronto para isso. 

Diogo Almeida 

3.º Ano 



Maria Lima 

André Dias 

Júlio Cardoso 

Ana Rocha 

 No último dia de aulas, dia 13 de junho, as turmas do 1.º e 2.º 

anos realizaram uma atividade conjunta. Após a audição da história 

“A rã que queria ser maior do que o boi”, realizaram jogos de leitu-

ra, canto e dramatização. No final, todos os alunos reproduziram a 

personagem principal, na qual escreveram mensagens de encerra-

mento do ano letivo. 


