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 Durante o mês de julho, os alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico tiveram dias muito 

ocupados com diversas atividades. Cada semana foi dedicada a um dos sentidos: tato, 

audição, visão, paladar e olfato. 

 As manhãs da primeira quinzena foram, para alguns, de diversão na praia. Entre 

banhos e jogos, baldes e bolas, todos disfrutaram dos momentos ao ar livre. 

 Para os alunos que ficaram na escola, as manhãs foram preenchidas com experiên-

cias e, também, com momentos de sala de estudo de português e matemática, funda-

mentais para rever conteúdos trabalhados ao longo do ano. Todos estes trabalhos foram 

arquivados em portfólios criados pelos alunos. 



O tato 

 Seja na sala de aula ou em passeios pelo recreio e pelo parque, os olhos estive-

ram muito atentos e as mãos sempre prontas — afinal, o tato era o sentido a explorar. 

 Os alunos realizaram diversas experiências onde puderam  explorar as proprieda-

des dos diferentes materiais e contactar com elementos da Natureza. 

 

 Todos criaram o seu portfólio, no qual guardaram os seguintes trabalhos:  

 - registos de observação de experiências; 

 - recolhas de elementos da Natureza; 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 - desenho à vista realizado no recreio da escola. 

  

 

 

 

 

 

 
  

 Na capa do portflólio, realizaram um desenho alusivo às experiências. 



A audição 

 Todos os alunos estiveram muito atentos ao rádio, onde as músicas de Maria de 

Vasconcelos ditaram o ritmo dos jogos tradicionais, que decorreram no recreio da 

escola. 

 Depois de relembradas as regras dos jogos conhecidos por todos, ou aprendidas 

as regras de outros, todos se empenharam e divertiram na sua realização. 

 Entre cadeiras, arcos, sacos e muitos outros materiais, a diversão e a competitivi-

dade estiveram presentes nestas tardes. 

 Também nesta semana, os alunos disfrutaram de uma tarde no Parque do Carri-

çal, onde se divertiram nos baloiços e restantes espaços de diversão existentes. Neste 

dia, houve igualmente tempo para os jogos tradicionais, como a malha. 

 Os jogos tradicionais portugueses são uma peça fun-

damental da nossa identidade porque relatam a história e 

cultura do nosso país. Exemplos de jogos tradicionais rea-

lizados nesta semana: 

- cabra cega; 

- jogo do anel; 

- jogo das cadeiras; 

- jogo do berlinde; 

- corrida de sacos; 

- jogo do lenço; 

- escondidinhas. 



A visão 

 Na semana dedicada à visão, os alunos foram incentivados a desenvolver a sua 

capacidade de observação de obras de arte. 

 Cada criança escolheu uma obra ao seu gosto e, a partir da mesma, desenvolveu 

um trabalho composto por várias etapas. Inicialmente, identificaram as cores presen-

tes nessa obra e, apenas com elas, realizaram um desenho livre. De seguida, reprodu-

ziram o quadro na totalidade. Com estes trabalhos, elaboraram um livro, cuja capa 

teve também por base a obra do artista plástico em estudo. Por último, realizaram 

uma pintura em tela, na qual existia um elemento da obra que trabalharam ao longo 

de toda a semana. 



O paladar 

 A semana pela qual todos ansiavam, chegou: a semana da culinária!  

 Antes de passarem à cozinha, os alunos começaram por criar o seu livro de 

receitas. Recorrendo a recortes de revista, incorporaram-nos num desenho alusivo 

ao tema, para decoração da capa.  

 Ao longo da semana, registaram as receitas confecionadas e compilaram-nas 

numa original capa: uma tábua de cozinha. 

Salame de chocolate 

Ingredientes: 

200 g de bolacha Maria 

100 g de açúcar 

100 g de chocolate 

100 g de manteiga 

1 ovo 

 

Procedimento: 

1– Partir as bolachas em pedaços. 

2– Bater a manteiga e o açúcar até obter um cre-

me. 

3– Misturar o ovo, o chocolate e as bolachas, 

envolvendo tudo. 

4– Criar um rolo com a ajuda de papel de alumínio 

e levar ao frigorífico. 



Pão 

Ingredientes: 

Seis copos de farinha 

Três copos de água morna 

Uma colher e meia de sal 

Uma colher e meia de fermento biológico seco 

 

Procedimento: 

1– Misturar muito bem todos os ingredientes com uma colher de pau. 

2– Tapar o recipiente e deixar a levedar durante duas horas. 

3– Moldar a massa, dando-lhe a forma de pão. 

4– Levar ao forno.  

 Terminado o tempo de cozedura, todos viram o resultado final e, depois de 

embrulhados individualmente, à saída da escola cada aluno levou um pão para sabo-

rear mais tarde. 



Folhado de salsicha 

Ingredientes: 

Massa folhada 

Salsichas 

Ovo 

 

Procedimento: 

1– Estender a massa e cortá-la em retângulos. 

2– Colocar uma salsicha em cada retângulo e enrolar a massa. 

3– Pincelar cada folhado com ovo. 

4– Levar ao forno. 



O olfato 

 Para terminar a aventura dos cinco sentidos, a última semana do mês de julho foi 

dedicada ao olfato.  

 Nesta semana especial, os futuros alunos do 1.º ano estiveram no Externato e 

participaram em todas as atividades. 

 Ansiosos pela criação de um perfume de alecrim, em primeiro lugar todos elabo-

raram uma bolsa em papel de fantasia, na qual foi guardado o perfume. Além disso, 

registaram os procedimentos para a realização do perfume. 

Alunos dos 5 anos Alunos do 1.º Ciclo 

Perfume de alecrim 

 

1 – Colocar as folhas de alecrim num almofariz e esmagar muito bem, até obter uma 

pasta. 

2 – Juntar álcool e um pouco de água. 

3 – Separar o líquido com a ajuda de um coador e colocar num frasco de vidro. 

4 – Deixar repousar durante seis meses, antes de o usar. 



Manuais escolares 

Por que não afundam os peixes? 

 Na última semana de atividades, os alunos ainda tiveram a oportunidade de reali-

zar uma experiência que pretendia explicar o porquê de os peixes não se afundarem. 

Para isso, usaram balões de três formas diferentes: com muito ar, com pouco ar e sem 

ar. De seguida, cada um colocou o seu balão numa taça com água, observou o que 

aconteceu e tirou as devidas conclusões, que foram registadas por escrito. 

 O grupo de alunos pertencentes ao 3.º e 4.º anos dedicaram 

duas semanas à elaboração de manuais escolares. Na primeira, 

elaboraram um manual de português, que tinha como tema agluti-

nador a vida e obra de Sophia de Mello Breyner Andresen. Dele 

constaram exercícios de interpretação, gramática e expressão 

escrita.  

 Já na segunda semana, foi construído um manual de matemá-

tica, onde os alunos criaram situações problemáticas diversas, 

dando continuidade ao tema. 

 Em ambos os manuais, cada aluno formulou autonomamente 

os enunciados, recorrendo a diversos materiais de apoio. 


