
Externato Arco-Íris 

Recomeçar 
setembro e outubro de 2014 

 Para receber de volta os alunos, ou para dar as boas-vindas àqueles que vêm para 

o Externato pela primeira vez, as professoras prepararam um cartaz com os nomes de 

todos eles, que se encontrou exposto na entrada da escola. Além disso, os alunos do 1.º 

ano tiveram ainda direito a uma surpresa: um trabalho individual no parapeito da janela, 

com as suas fotografias e nomes, para que todos soubessem quem eram os novos com-

panheiros. 

Boas-vindas 



 Durante as férias de verão, a leitura esteve sempre connosco. Uma das histórias 

que nos acompanhou foi ―A girafa que comia estrelas‖ de José Eduardo Agualusa. 

Quando regressámos à escola, verificámos que tínhamos uma nova amiga, a Olímpia. 

Depois de várias leituras da história e diálogos sobre a aventura desta girafa especial, 

fizemos desenhos à vista das inúmeras ilustrações presentes na obra. No final, demos 

destaque à estrela. 

 Em tempo de férias, debruçámo-nos 

na obra ―Versos de Cacaracá‖, de António 

Manuel Couto Viana. Diversos textos poéti-

cos, englobando diferentes temas e com 

ilustrações bastante apelativas, permitiram- 

-nos uma leitura formativa e prazenteira.  

 Trabalhando neste projeto comum, 

ilustrámos um dos poemas trabalhados e 

salientámos em alto-relevo o papagaio 

como personagem central da obra.  

 Depois de lermos e analisarmos 

alguns poemas da obra ―Poemas da Menti-

ra e da Verdade‖, de Luísa Ducla Soares, 

elaborámos os nossos desenhos preferi-

dos. Terminados os desenhos, destacámos 

uma parte em forma de maçã, forma esta 

que está presente na capa do livro traba-

lhado. 

 A obra ―Dez dedos dez segredos‖, de Maria Alberta Menéres, vai acompanhar-nos 

ao longo dos dez meses de aulas que teremos pela frente. Por isso, começámos por 

conhecer as ilustrações dos dez contos e reproduzimo-las. De seguida, destacámos as 

mãos, elemento chave do título da nossa obra. 

A leitura dá asas à...ilustração 

4.º Ano 

3.º Ano 

2.º Ano 

1.º Ano 



Painéis de sala de aula 

1.º Ano 

2.º Ano 

 Um novo ano letivo começou e com ele a descoberta da vida e obra de um novo 

artista plástico. Amadeo de Souza Cardoso, o pintor que é visto como um dos primei-

ros artistas do modernismo nacional, inspirou-nos na realização do primeiro painel de 

sala de aula. 

 Atentos à marca de Amadeo, fizemos um trabalho com as suas principais caracte-

rísticas: criamos várias formas geométricas e violas com cartolinas e fizemos cola-

gens de elementos diversificados (esfregões da loiça). 

 ―Ao som de Amadeo‖ foi o título escolhido para a nossa primeira obra de arte. 

 Chegámos ao 1.º ano e descobrimos um novo artista plástico: 

José de Guimarães. Depois de conhecermos um pouco da sua vida 

e algumas das suas obras, inspiramo-nos na obra intitulada ―Ás de 

espadas‖ e elaborámos o nosso painel de sala de aula. Utilizámos 

baralhos de cartas, papel de revista, cartolinas e papel EVA e com-

binámos o painel relativo à sua vida e obra, com a informação dos 

nossos aniversários. 



3.º Ano 

4.º Ano 

 Em início de ano letivo, começámos por analisar a vida e obra da artista plástica 

que integra o projeto ―História da Arte e Cultura Portuguesa‖ – Vieira da Silva. Tendo por 

base a sua obra, para o painel de sala de aula cada um de nós fez uma reprodução da 

autora em serapilheira, utilizando a técnica do mosaico.  

 O resultado final foi uma conjugação de todos os trabalhos, com diferentes tons 

combinados e intercalados com papel de embrulho colorido.  

 Almada Negreiros será o artista plástico a explorar no decorrer do terceiro ano. 

Sendo uma figura ímpar no cenário artístico português, foi com base nele que construí-

mos o nosso painel de sala de aula.  

 Partindo do postal alusivo aos ―Amigos de Lisboa‖, cujo logótipo da Associação 

foi elaborado por Almada, cada um de nós elaborou um selo, recorrendo ao desenho à 

vista de um quadro do autor. De seguida, escrevemos uma pequena biografia, com 

lápis de carvão. 

 Este trabalho serviu não só para conhecermos melhor o artista a trabalhar ao lon-

go do ano, como também para perceber as regras de escrita de um postal. 



Ideias brilhantes, trabalhos interessantes 

1.º Ano 

 Desenhar a figura humana é, ainda, uma tarefa difícil para nós. Então, depois de 

muitos trabalhos de desenhos orientados na sala de aula, dedicámos uma aula de 

Expressão Plástica a um trabalho diferente. Com peças de roupa recortadas de revis-

tas, desenhámos o corpo em falta e colámos em radiografias, que achámos muito 

engraçadas. Para terminar, colámos um rolo na parte de trás do trabalho, que serviu 

de suporte, mantendo os nossos trabalhos na vertical. 

Caracol 

 

O caracol está muito zangadinho 
por causa da chuva não pode sair 

Quer ir p'ro jardim 

Ver crescer as flores 

e ouvir os meninos a fazer assim: 
 

Caracolinho, meu lindo caracol 

Está tão quentinho 

Põe os pauzinhos ao sol. 

 Nada melhor para começar a semana do que cantar. Aprendemos uma canção 

intitulada ―Caracol ‖ e acompanhamo-la com maracas. Foi muito divertido! 

António Lopes 
Rita Marques 

Carolina Silva 



3.º Ano 

 Aliando a matemática ao nosso artista plástico em estudo, Almada Negreiros, 

reproduzimos a obra ―O corpo em palestra‖, utilizando diferentes papéis coloridos. 

Posteriormente identificámos na mesma obra as retas paralelas e as retas perpendi-

culares, registando as suas definições. 

2.º Ano 

 Equilátero? Escaleno? Isósceles? Parecem palavras difíceis de compreender, 

mas depois de uma tarde de Expressão Plástica e com a ajuda da Matemática, tudo 

se tornou mais simples. 

 Só precisamos de folhas coloridas, papel de arroz, régua e as medidas certas e, 

pouco tempo depois, os triângulos estavam prontos. 

Rodrigo Brito 

Maria Lima 

Diogo Leal 

Matilde Silva 

Beatriz Pedro 

Joana Almeida 



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

1.º Ano 

 Quando aprendemos a vogal E, associamo-la imediatamente a um animal: o elefan-

te. Por isso, na sala de aula ouvimos a obra ―O elefante diferente que espantava toda a 

gente‖, de Manuela Castro Neves e Madalena Matoso. Depois de compreendermos toda 

a história, realizámos ilustrações dos vários momentos da obra. 

Ana Rita José Beatriz Portal 

Mafalda Carvalho Diogo Torres 

 Era uma vez um elefante dife-

rente.  

 Tinha uma tromba tão comprida 

que espantava toda a gente. 



Uma bela fotografia 

 

 Numa bela cidade, por alturas do outono, duas meninas chamadas Márcia e Mari-

sa passeavam num parque de diversões infantil. 

 No meio do nada, a Márcia avistou um papel e um lápis e, surpreendida, pergun-

tou à Marisa: 

 - Como é que este papel veio aqui parar? 

 - Não sei. 

 As duas amigas chegaram a casa e a Marisa utilizou o papel e desenhou uma 

bonita paisagem de outono. Ela ficou orgulhosa do seu trabalho e mostrou-o a toda a 

gente. Todos do bairro adoraram e disseram: 

 - Nós queremos um desenho da Marisa, nós queremos um desenho da Marisa! 

 A Márcia, com inveja, desenhou uma paisagem melhor do que a da Maria e então 

todos do bairro disseram: 

 - Nós queremos um desenho da Márcia, nós queremos um desenho da Márcia! 

 A Marisa, zangada, fez outro desenho ainda melhor e esta zanga só terminou uma 

semana depois! Elas ficaram separadas, até que a Marisa perguntou à Márcia se 

podiam fazer um desenho em que entrassem as ideias de uma e da outra. Então elas 

começaram a partilhar as ideias e fizeram um desenho extraordinário! Elas desenha-

ram-se a colher frutos de uma árvore de outono. 

 Todos adoraram o desenho e tiraram uma fotografia. As duas meninas ficaram 

amigas para sempre! 

Maria Inês Portal 

Palavras com  arte 

 ―Palavras com Arte‖ surge integrado no Projeto de Português e pretende interli-

gar o estudo das obras dos artistas plásticos com o desenvolvendo da escrita criativa.  

 Os alunos do 4.º ano iniciaram este projeto. Partiram da obra ―La recólte‖, de Viei-

ra da Silva. Apelando à imaginação, construíram um texto narrativo. Estes textos 

foram expostos num espaço comum da escola, juntamente com a obra que serviu de 

inspiração. 



A aventura das irmãs 

 

 

Num dia de algum calor, no verão, na casa da avó, as duas netas Alice e Maria 

foram à cozinha e perguntaram se a avó precisava de alguma coisa. 

- Sim, preciso. – disse a avó. 

- Do quê?! – perguntou a Alice. 

- De pêssegos. 

Das irmãs, Alice era a mais alta, a mais magra e a mais velha pois já tinha onze 

anos. Já Alice era a mais gorda, a mais nova e tinha nove anos.  

- Onde é que fica o pessegueiro mais próximo? – perguntaram as duas meninas. 

- A vinte quilómetros! – disse a avó. 

Maria e Alice foram caminhando e no quinto quilómetro encontraram um gato que 

as questionou: 

- O que é que vocês fazem aqui? 

- Nós vamos buscar pêssegos. – disse a Maria. 

- Mas para isso têm que acertar nesta pergunta que vos vou fazer. – disse o gato. 

– Qual é a coisa qual é ela que à noite aparece mas ninguém o vê? 

- É o gato. – disse Alice. 

Como Alice tinha respondido bem, o gato deixou-as passar. 

No décimo quinto quilómetro encontraram um polícia que lhes disse: 

- Meninas, se quiserem passar têm de dar a volta a este buraco.  

As meninas deram a volta e uma hora depois chegaram ao pessegueiro, exaus-

tas. Colheram alguns pêssegos e voltaram para casa. 

Quando chegaram deram os pêssegos à avó e beberam um belo batido de fruta. 

Afinal o esforço das irmãs valeu a pena e foi recompensado. 

Tiago Carvalho 



A partir da obra ―A sesta‖ de Almada Negreiros, os alunos do 3.º ano escreveu 

textos que apelaram à criatividade. Com esta atividade, desenvolveram a escrita e 

simultaneamente aprofundaram os conhecimentos quanto às características da obra 

deste artista. 

A nova escritora 

 

Há muito tempo, num prédio em Paris, vivia uma linda senhora chamada Mari-

sa, com o seu irmão Paulo, professor de música. 

Um dia, Marisa e Paulo pensaram ir a uma livraria. Quando chegaram à livraria, 

esta encontrava-se fechada para obras. 

Paulo tinha que ir trabalhar, tinha que ir dar uma aula e não podia chegar atra-

sado. Despediu-se de Marisa e foi-se embora. Marisa, muito triste, foi para casa ver a 

sua novela preferida. 

Quando Paulo voltou do trabalho viu Marisa muito desanimada e muito calada. 

Paulo perguntou à irmã o que se passava e Marisa, dando um suspiro, disse que que-

ria comprar o livro novo do seu escritor favorito e não podia por a livraria estar fecha-

da. 

Paulo teve uma ideia: ela podia criar a sua própria história. Marisa deu um gran-

de abraço ao seu irmão e pegou de imediato no seu caderno para escrever. 

No fim de semana seguinte, Marisa leu a história ao irmão, tendo este gostado 

muito. 

Paulo, sem segredo, enviou a história da irmã ao seu escritor favorito, que pas-

sado umas semanas lhe escreveu a dar os parabéns. 

Beatriz Fernandes 



Restaurante 

 

 Era uma vez um casal que vivia no Japão. 

Andavam sempre juntos, e um dia receberam um envelope. Abriram o envelope 

e ficaram muito felizes, era um convite para uma festa num restaurante. 

Como não tinham tempo a perder, chegaram lá em menos de dez minutos. Quan-

do lá chegaram não havia ninguém.  

Desanimados, voltaram para casa, apesar do senhor pensar que podiam ter ido 

cedo demais. 

O telemóvel tocou, era o dono do restaurante a dizer que só faltavam eles. 

Prepararam-se rapidamente e dirigiram-se ao restaurante, onde se divertiram 

muito durante a noite. 

Paulo Antunes 

O medo de Marco 

 

A Olga era uma mulher muito bonita e famosa, que tinha um marido chamado 

Marco, artista plástico de profissão. 

Este casal vivia no campo, e para eles este espaço trazia-lhes muitas alegrias. 

Marco tinha um problema, mas não o conseguia superar. Olga estava sempre 

a ajudá-lo, mas ele continuava sempre a fazer o mesmo. O seu problema era ser mui-

to inseguro. 

Sempre que fazia um quadro, a mulher tinha de o ajudar, dizendo-lhe que esta-

va num bom caminho. 

Um dia, Marco tentou fazer um quadro para oferecer à esposa, no seu aniver-

sário. 

Depois de muitas tentativas e de muitos enganos pelo meio, provou ser mes-

mo um grande artista plástico e conseguiu fazer um belo quadro. 

Marco provou à mulher e a ele próprio que com esforço e carinho tudo se con-

segue. 

Joana Almeida 



Filosofia para crianças — Aprender a pensar sobre o pensamento 

1.º Ano 

 

Com medo do rapazinho, não se tinha chegado muito à couve pequenina. 

Com medo do gigante, não se tinha chegado nada à couve muito grande. 

 

Dez Dedos Dez Segredos, de Maria Alberta Menéres 

João Ferreira 

Tenho medo de cães. 

Clara Barbosa 

Tenho medo de aranhas. 

Martim Ferreira 

 Tenho medo das som-

bras que o candeeiro faz. 

2.º Ano 

O que é a Filosofia? 

 Na nossa primeira aula de Filosofia exploramos a importância desta disciplina. 

 Depois de partilharmos as nossa opiniões, concluímos que a Filosofia serve para: 

 

- pensar; 

- questionar; 

- dar exemplos; 

- desenvolver a curiosidade; 

- querer perceber; 

- tirar dúvidas. 

 

 

 

 

 A disciplina de Filosofia serve, essencialmente, para demonstrarmos o nosso 

amor à sabedoria!   

Trabalho realizado coletivamente 

João Pereira 



3.º Ano 

O que é pensar? 

 Na minha opinião, estamos sempre a pensar. Mas não podemos dizer tudo o que 

nos vem à cabeça, podemos magoar alguém. Algumas vezes falo sem pensar, mas vou 

fazer um esforço para refletir naquilo que digo. 

Tomás Rebelo 

 O mais importante não é dizer o que se pensa, mas sim pensar em tudo o que se 

diz. Só assim não corremos o risco de magoar uma pessoa com aquilo que dizemos. 

Rodrigo Neto 

 Eu aprovo esta mensagem, porque pensar faz parte do crescimento. Devemos pen-

sar antes de falar, para não magoarmos os outros. 

Matilde Silva 

4.º Ano 

O que é sonhar? Por que sonhamos? 

 Sonhar é imaginar algo extraordinário que pode ou não acontecer. É como pen-

sar, mas a dormir. Sonhar é desejar. 

 Sonhamos porque desejamos algo ou porque as coisas que pensamos, durante o 

dia, se juntam e formam um sonho feliz ou um sonho desagradável, um pesadelo. 

Diogo Almeida 

 Sonhar é ter certos pensamentos que gostamos ou em que derrotamos um pesa-

delo (pensamento em que a nossa mente nos engana com os nossos maiores medos). 

 Nós sonhamos para nos sentirmos felizes e não dramatizar. 

José Reis 

 Sonhar é imaginar coisas que nos fazem sorrir, que são belas e que nós sentimos 

que nos fazem sentir felicidade e conforto. Nós sonhamos porque sem isso não tínha-

mos ideias e porque o sonhar é a coisa mais bela que nos faz ter imaginação. 

 Eu adoro sonhar e pensar nas coisas mais lindas que há. 

Ana Catarina Martins 



Outono é outra primavera, cada folha uma flor 

Chegou o outono! Com ele, as árvores come-

çam a ganhar novos tons e o verde dá lugar aos 

vermelhos, laranjas, amarelos… A Natureza fica 

despida das suas folhas e novos frutos surgem 

nas árvores. 

 Tendo por base todas estas alterações que 

ocorrem na Natureza, pintámos telas com guaches, 

utilizando as cores outonais e, posteriormente utili-

zámos elementos da natureza (folhas, ouriços, 

ramos…) para as decorar. 

3.º e 4.º Anos 

1.º e 2.º Anos 

 E para completar a decoração de outono na entrada da escola, os alunos do 1.º 

ano trabalharam com azulejos. Usaram folhas das árvores que pousaram no azulejo e, 

de seguida, com guaches e pincéis pintaram o espaço restante do mesmo. No final, foi 

só retirar a folha e ver o seu bonito contorno. Realizaram, também, pequenas árvores 

com latas, serapilheira, pedaços de madeira e massa de modelar. 

 Já a turma do 2.º ano ficou responsável pelo vitral e recorreu à técnica de pop-up 

para criar frutos típicos desta estação do ano e complementaram-nos com os nomes 

desses mesmos frutos. 



 Para recebermos a estação das folhas de todas as cores, decoramos as janelas da 

sala de aula com animais, utilizando técnicas diversificadas: colagem de folhas e pintu-

ra com pastel.  Agora, temos uma sala com cheiro e cores de outono. 

2.º Ano 

3.º Ano 

 O tangram é um quebra-cabeça chinês formado por sete peças (cinco triângulos, 

um quadrado e um paralelogramo). 

 Com estas peças, construímos as seis letras da palavra ―outono‖, com cores pró-

prias da estação, para o painel exterior da nossa escola. Essas letras foram coladas 

numa base preenchida com folhas secas, que recolhemos do recreio. 

 Desta forma aprendemos, de uma forma mais atraente, conceitos referentes às 

figuras geométricas planas. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Quebra-cabe%C3%A7a


Maria Castanha e Manuel Castanha 

 Nesta época de outono, celebrámos 

também  o Magusto, a festa das castanhas 

das quais tanto gostamos. 

 Com antecedência, começámos a 

preparar a decoração da escola.  

 Os alunos do 1.º e 2.º anos criaram 

uma banda desenhada intitulada ―Maria 

Castanha e Manuel Castanha‖. Desenha-

ram as paisagens com lápis de pastel, 

criaram as personagens em cortiça e 

escreveram as falas das personagens. 

 Por último, os alunos do 3.º ano reali-

zaram as personagens Maria e Manuel em 

três dimensões, utilizando cortiça e sera-

pilheira. 

 

 Para complementar as decorações 

relativas ao Magusto, os alunos do 4.º ano 

realizaram um trabalho nos quais se des-

tacam os cogumelos, os cartuchos e os 

provérbios relacionados com a época. 

Recorreram, para este trabalho, a papel de 

embrulho e canas.  


