
Externato Arco-Íris 

Gazeta natalícia 

Com a aproximação da época natalícia, decorámos as janelas da sala de aula 

com elementos referentes a esta altura do ano. Desta forma, utilizando papel EVA 

brilhante, criámos as figuras do presépio (José, Maria e Menino Jesus), colando-as 

sobre papel celofane colorido.  

dezembro de 2014 

Decorações natalícias 

2.º Ano 



 Após a decoração das janelas da nossa sala de aula, fizemos um trabalho indivi-

dual, tendo como base as mesmas figuras.   

Rodrigo Brito 

André Dias 

João Pereira 

 Por último, coube-nos a tarefa de reali-

zar um cartaz para decorar o painel exterior 

da escola, para o qual criámos uma árvore 

através da montagem de estrelas. 

 A árvore de Natal assume um especial 

destaque na nossa escola. Todos os anos 

criamos uma diferente, por vezes recorrendo 

aos materiais menos esperados, e consegui-

mos trabalhos excecionais. No entanto, este 

ano nós, alunos do 1.º e 4.º anos, utilizámos 

um pinheiro verdadeiro e decorámo-lo com 

enfeites realizados em pasta de sal e, de 

seguida, pintados com guache.  

 As luzes vieram complementar o nosso 

pinheiro e dar-lhe uma magia especial! 



 Para complementar o vitral de entrada, nós - alunos do 1.º ano - pintámos bolas de 

esferovite com tinta dourada e criámos uma pasta de esferovite e cola branca para 

decorar o vaso, criando o efeito de neve. 

 A partir de materiais que utilizamos no dia-a-dia, podem realizar-se trabalhos muito 

criativos! Foi o que aconteceu quando pegámos em tampas de caixas de cartão e, 

criando-lhes uma espécie de janela, decorámo-las. No seu interior, colocámos postais 

escritos por todos os alunos com bonitas mensagens de Natal. 

Não podemos sequer imaginar o Natal sem presépio. Também este símbolo natalí-

cio invadiu a nossa escola e ficou a nosso encargo, os alunos do 3.º ano. 

Depois de desenhados e recortados muitos moldes num bonito papel EVA doura-

do, construímos um presépio muito original para enfeitar o nosso vitral. 

O resultado? O que se pode ver: um cenário que deu um toque especial à nossa 

decoração de Natal. 



Presentes de Natal 

 Para o nosso presente de Natal, a árvore foi o 

elemento escolhido! Pegámos em palhinhas e cobri-

mo-las com diferentes papéis de embrulho, fazendo 

pequenos rolos. De seguida, juntas, separadas, na 

horizontal ou diagonal, cada um de nós as colou ao 

seu gosto. Completámos a árvore com a sua estrela 

em EVA brilhante, que também serviu para realizar a 

moldura do nosso quadro. O fundo foi criado com 

serapilheira, que nunca tínhamos usado. 

 Agora, é só pendura-lo lá em casa! 

1.º Ano 

 E porque a família merece uma aten-

ção especial nesta época do ano, todos 

os alunos prepararam um presente para 

oferecer. Entre tintas, diferentes papéis, 

pratos e velas, todos realizámos traba-

lhos distintos e bonitos. 

 No último dia de aulas, como é habi-

tual, todos os presentes foram expostos 

na entrada para que as famílias os 

pudessem ver assim que chegassem à 

escola. 



3.º Ano 

Numa época especial como é a do Natal, as lembrancinhas não poderiam faltar.  

Neste sentido, e a pensar nos postais de Natal que nesta quadra se recebem, 

construímos um porta-postais em forma de pinheiro. Este resultou do recorte e mon-

tagem de quadrados e triângulos, previamente elaborados em papel de embrulho com 

cores e motivos bem natalícios. 

Concluído o pinheiro, foi colocado numa placa de K’Line, que lhe conferiu a 

resistência necessária para pendurar numa parede lá de casa. 

2.º Ano 

Uma vez mais, Amadeo de Souza Cardoso inspirou-nos na realização de uma tra-

balho de Expressão Plástica. Desta vez, pintámos um prato de porcelana a guache e 

nele desenhámos uma árvore de Natal muito diferente da tradicional, mas nem por isso 

menos especial. No final, colámos pedacinhos de papel EVA brilhante, para tornar o 

nosso trabalho ainda mais artístico. E o nosso presente de Natal ficou pronto! 



4.º Ano 

O nosso trabalho de Natal, um castiçal, foi feito com recurso a discos de vinil. 

Os discos de vinil, do tempo dos nossos avós, apareceram na década de 40 

para a reprodução musical. Vinil é o nome do plástico com que é fabricado. 

Atualmente, estes discos permitem fazer muitos objetos podendo ser reutiliza-

dos, pois quando mergulhados em água quente, amolecem tornando-se facilmente 

moldáveis. Foi assim que fizemos os nossos trabalhos. Fomos para a cozinha, onde 

«cozemos» os discos que ficaram moles, como esparguete. De seguida, foi só moldá-  

-los, a gosto, e colá-los na respetiva base, também ela um disco. 



 No último dia de aulas, dia 16 de dezembro, decorreu o tradicional almoço espe-

cial de Natal, com direito a bonitas decorações e uma ementa única e deliciosa. 

 Tal como também é tradição nesta altura do ano, decorámos a porta da sala do 1.º 

ano com coroas de Natal. As nossas foram realizadas em cartolina e ornamentadas 

com papel canelado e papel EVA brilhante. Por último, uma mão, característica das 

obras de José de Guimarães , deu o toque final ao nosso trabalho. 

Cumprir as tradições 

João Ferreira 

António Lopes 

Carolina Silva 



Músicas apresentadas na festa de Natal 

1.º Ano 

Ai lá fora o frio aperta 

Mas não me posso queixar 

Pois cá dentro está quentinho 

E lá fora vai nevar, vai nevar. 

 

Trouxe milho p’ras pipocas 

Que este frio e p’ra ficar 

Vou comê-las à lareira 

E lá fora vai nevar, vai nevar. 

 

Mas por fim tenho de ir pra cama 

Vou meter-me ao quentinho 

Dão-me um beijo de boa-noite 

Já estou pronto p’ro soninho. 

E a fogueira ao apagar-se 

Também quer ir descansar 

Já estão todos a dormir 

E o pai natal vai chegar, vai chegar. 

 

Mas por fim tenho de ir pra cama 

Vou meter-me ao quentinho 

Dão-me um beijo de boa-noite 

Já estou pronto p’ro soninho. 

 

E a fogueira ao apagar-se 

Também quer ir descansar 

Já estão todos a dormir 

E o pai natal vai chegar, vai chegar. 

O Pai Natal está a chegar 

2.º Ano 

A rena de nariz encarnado 

Prendas! Frio! Renas! Neve! 

Trenó no céu a aproximar-se!  

U-la-lá mas quem vem lá?  

Que coisa estranha... o quê? Ali!...  

 

Rodolfo era uma rena  

Com um nariz encarnado, 

Que brilhava no escuro 

E era mesmo engraçado. 

 

Mas todas as outras renas 

Se riam daquele nariz, 

E o pobre do Rodolfo 

Andava muito infeliz. 

 

Refrão: 

Mas numa noite de nevoeiro 

O Pai Natal veio dizer: 
- Rodolfo, tu és perfeito 
P’ra nos conduzir, esta noite, a preceito!  

E assim foi naquela noite 
O Rodolfo a comandar,  
O trenó do Pai Natal  
Com o seu nariz a brilhar.  
 
E entregaram muitas prendas 
Ai, em todos os países,  
E deixaram as crianças 
Muito alegres e felizes. 
 
E o nosso amigo Rodolfo 
Não cabia de contente, 
Pois conduzir o trenó 
Não era p´ra toda a gente. 
 
Refrão 
 
E assim foi naquela noite 
O Rodolfo a comandar,  
O trenó do Pai Natal  
Com o seu nariz a brilhar.  



3.º Ano 

4.º Ano 

Refrão: 

Um feliz Natal 

Paz e harmonia 

Um feliz Natal 

Com muita alegria 

Cantam os sinos 

Paz e Amor 

Nasceu o salvador. 

 

Põe na tua janela 

Uma luz acesa 

Para todos verem 

Terem a certeza 

É Natal! É Natal! 

Refrão 

 

Pois sabes muito bem 

Que Jesus Menino 

Nesta hora vem 

Dizer-nos baixinho 

É Natal! É Natal! 

 

Refrão 

 

Ai, este segredinho 

E todos os dias 

Poderás dizer 

É Natal! É Natal! 

Um feliz Natal 

 No último dia de aulas, do primeiro período letivo, realizámos uma apresentação 

de Flauta para todos os nossos colegas. Conseguimos tocar uma bela canção, sem 

precisar de utilizar a pauta musical e não nos enganámos uma única vez. 

 Dramatizámos, também, um texto de Natal em verso, retirado do nosso manual de 

português e cujo título é “À procura de uma estrela“. 



Visita da escritora Cidália Fernandes 

 No dia 15 de dezembro recebemos a visita de Cidália Fernandes, escritora e pro-

fessora de Português e de Literatura Portuguesa que, no âmbito do incentivo à leitura, 

tem realizado diversas visitas a escolas. Com toda a disponibilidade e simpatia, apre-

sentou-nos a obra “E o Natal aconteceu”.  

Manuel Reis Isabel Fernandes 

Francisco Martins Diogo Torres 

1.º Ano 



Hoje veio uma escritora à nossa escola. Contou-nos uma história que falava 

sobre o meu dia preferido, o dia de Natal. 

A história chamava-se “E o Natal aconteceu”, muito bom título para um livro de 

crianças. Gostei muito da história que contou e dos nomes que usou, eram muito 

engraçados. A história foi muito bem contada! 

Gostei muito da senhora, porque era muito simpática. 

No final deu-nos autógrafos, para nunca mais esquecermos este dia.  

Hugo Pereira 

O cão Bojador 

conduz a todo o vapor. 

 

O cão Bojador 

tem muito calor. 

Diogo Dias 

3.º Ano 

A ovelha sorrateira 

tem uma banheira. 

 

O burro burrito 

é muito bonito. 

Dinis Antunes 

Aproveitando a história “E o Natal aconteceu”, de Cidália Fernandes, construí-

mos rimas, partindo das simpáticas personagens aí presentes. 

2.º Ano 

O gato Malhadas 

tem muitas namoradas. 

 

O gato Malhadas 

leva muitas picadas. 

Diogo Leal 



 A escritora Cidália Fernandes fez uma visita à nossa escola, lendo a história “E o 

Natal aconteceu”. 

 A história contava que um presépio falava. A Vaca Rabugenta não acreditava no 

Pai Natal, nos presentes e no espírito de Natal. Depois, apareceu o Pai Natal e ela arre-

pendeu-se. 

 Eu gostei da história, porque falava sobre o Natal e eu gosto desta época, porque 

há presentes, o Pai Natal e a família está reunida. 

 Por fim, a autora deu-nos autógrafos. 

 Foi uma manhã muito divertida!  

Beatriz Fernandes 

Joana Almeida Maria Luísa Fernandes 

Beatriz Pedro 

 Hoje tivemos a visita da autora Cidália Fernandes, que nos apresentou o livro “E 

o Natal aconteceu”. 

A senhora leu-nos e explicou-nos a história. No final, deu-nos autógrafos. 

Gostei do livro, porque era bonito e estava bem estruturado. Gostei da visita 

desta escritora, porque uma coisa é ler um livro, outra coisa é ouvir a história pela pró-

pria autora. 



A autora Cidália Fernandes, veio ao 

Arco-Íris. 

Gostei de estar com ela porque conta-

va histórias com vozes diferentes e com 

intensidade. 

Disse-me que tinha uma irmã chamada 

Teresa, como eu. 

Assinou o nosso livro (assinou para 

mim e para o meu irmão António). 

Antes de assinar respondeu a algumas 

perguntas. 

4.º Ano 

Teresa Lopes 

Cidália Fernandes veio à nossa escola apresentar o livro «E o Natal aconteceu». 

A autora disse-nos que, quando o Natal chega, tem recordações de quando era 

criança. 

Deu-nos muitas respostas e leu o livro. 

Foi um bom começo de manhã, com esta grande autora. 

Pedro Filipe Costa 

Hoje, eu e a minha escola recebemos a 

escritora Cidália Fernandes. 

Foi um convívio muito engraçado! 

A escritora começou por explicar um 

pouco sobre o livro . 

Posteriormente, leu-nos. Foi divertida a 

maneira como ela lia. 

Todas as turmas puseram questões e a 

minha foi: «Porque é que o cão da história se 

chama Bojador?» 

A resposta foi simples: porque a escri-

tora deveria estar a fazer um manual de Estu-

do do Meio e, enquanto escrevia este livro, 

tinha que falar do Cabo Bojador. 

Ana Catarina Martins 



Filosofia para crianças — Aprender a pensar sobre o pensamento 

1.º Ano 

 Se eu fosse muito forte... 

Inês Crespo 

 ...levantava os armários para ajudar a minha mãe a limpar o pó.  

2.º Ano 

 Ter medo 

Martim Ferreira 

 ...apagava os fogos das casas que se incendeiam. 

Rita Marques 

 ...levantava os aviões que estivessem a cair. 

Maria Lima 

 Uma vez, no meu quarto, eu estava com medo de ladrões porque não queria que 

me roubassem. 

 Ainda não perdi esse medo porque já vi isso a acontecer nas notícias e não me 

esqueci. 

 Uma vez estava no meu quarto a dormir e estava a sonhar com um monstro de 

ferro que deitava fogo e que estava a incendiar a cidade porque estava aborrecido. 

 Perdi esse medo porque chamei a minha mãe para deitar-se na minha cama por 

um bocadinho. 

Tomás Moreira 

 Uma vez eu estava no infantário a correr, vi uma cobra e tive medo porque era 

venenosa. 

 Ainda não perdi esse medo porque não paro de pensar nele e não gosto. 

Rodrigo Brito 



3.º Ano 

 Esta frase significa que se podem fazer viagens espantosas a partir da nossa 

imaginação. A leitura é muito importante, porque aprendemos a escrever melhor. 

Rodrigo Neto 

4.º Ano 

O que é... 

 Se uma pessoa estiver a ler uma história, vai tendo ideias e vai imaginando coi-

sas maravilhosas que podem acontecer nessa história. 

 Eu leio todos os dias, porque faz bem. Os outros podiam seguir o meu exem-

plo. 

Júlio Cardoso 

Nós conseguimos viajar sem sair do lugar, imaginando. 

É importante ler, porque ajuda a crescer. 

Às vezes leio, mas outras não. Vou fazer por ler sempre, viajando mais. 

Filipe Sousa 

...sentir? 

 É ter algo que nos incomoda, ou não, a pesar-nos na consciência. Também pode-

mos sentir-nos tristes, felizes, magoados…quando estamos magoados sentimos dor. 

Diogo Almeida 

…”portar-se mal”? 

 É não obedecer a quem se ama. 

Margarida Pereira 

...a vida? 

 A vida é tudo: brincar, ser feliz, estar 

triste…Mas o principal é viver. 

 A vida também é um espaço livre. 

João Tiago Silva 


