
Externato Arco-Íris 

Ah! Novidades... 
janeiro, fevereiro e março de 2015 

1.º Ano 

 As personagens da obra de José de Guimarães assumiram o papel principal no 

nosso painel de inverno. Segurando uma nuvem, deram o mote para um cenário de 

chuva de números, relacionando assim a expressão plástica com a matemática, área 

na qual trabalhámos a metade. Para este painel, utilizámos papel de fantasia, papel de 

cenário e de jornal e lápis de pastel. 

José de Guimarães  

Painéis temáticos 



2.º Ano 

Baseados na obra de Amadeo, ―Canção Popular – a Russa e o Fígaro‖,  elaborámos 

mais um painel de sala de aula, desta vez dedicado à estação do ―inVERno‖. Para além 

disso, foi a vez dos ―VERbos‖ entrarem em ação. Uma ligação improvável, mas que com-

binou na perfeição! Pastel, feltro, papel de arroz e uma dose de criatividade foram os ele-

mentos necessários para a realização deste trabalho.  

Amadeo de Souza Cardoso 

3.º Ano 

Com a chegada do inverno, choveram letras no nosso painel de sala de aula. 

Foi na obra ―Sinceridade‖, de Almada Negreiros, que nos inspirámos para a rea-

lização do nosso trabalho alusivo a esta estação do ano. 

Depois de pintarmos e decorarmos as imagens centrais desta obra, recortámos 

letras de diversos tamanhos para dispor no painel, dando a ideia de chuva, ao jeito de 

um quadro muito conhecido de Fernando Pessoa. Esta chuva especial foi 

―organizada‖ de forma a obtermos parte do conhecido poema ―Velho, velho, velho‖, de 

Eugénio de Andrade. 

             Almada Negreiros 



4.º Ano 

Vieira da Silva 

A obra de Vieira da Silva conduz-nos inevitavelmente à descoberta da matemáti-

ca, primeiro desenhando e depois pintando sobre a tela. 

O nosso olhar dirige-se aos ângulos e às retas e  leva-nos a ver para além da 

geometria.  

Foi, nesse sentido, que construímos o nosso trabalho. 



Palavras com arte 

A esperteza do gafanhoto 

 

Era uma vez um gafanhoto que estava a saltar num campo grande.  

 De repente, ele viu flores muito bonitas e parou para as ver e cheirar. Quando 

estava no meio das flores, reparou que estava lá um leão. Esse leão era feroz e queria 

comer o gafanhoto.  

 Como o gafanhoto era muito esperto, escondeu-se no meio do matagal atrás de 

uma planta e o leão não o conseguiu apanhar. 

 O gafanhoto ficou contente por ser mais esperto do que o leão.  

Miguel Vicente 

Um bicho estranho 

 

 Era uma vez uma rã que estava a saltar no rio Douro. 

 De repente, apareceu um animal muito estranho que queria comer a rã. 

 A rã começou a pular muito alto e conseguiu escapar por sorte. 

 O bicho estranho deu um mergulho no rio Douro e desapareceu.  

 E a rã ficou mais tranquila.   

Filipe Veríssimo 

2.º Ano 

Amadeo de Souza 

Cardoso 



3.º Ano 

O corvo Corvino 

 

Há muitos anos, um corvo cientista chamado Corvino estava a preparar um 

xarope. 

Entretanto faltou-lhe um ingrediente, então foi procurá-lo. Esteve fora muitos 

anos. 

Corvino estava prestes a desistir, mas quando se preparava para voltar à sua 

terra, viu que o último ingrediente estava à venda. 

No entanto, chegou lá tarde, porque o dono da loja já o tinha vendido a outro 

corvo. 

Pensou para si mesmo ―Como é que vou conseguir o ingrediente?‖. Até que 

teve uma ideia. 

Foi para a beira do corvo e pediu-lhe um pouco desse ingrediente que lhe 

fazia falta. Esse corvo deu-lhe um pouco do ingrediente e Corvino foi para casa. 

Matilde Silva 

Amadeo de Souza 

Cardoso 

A poção mágica 
 

 Um dia um maravilhoso cientista estava em casa a fazer uma poção. 

 Quando acabou a poção, provou-a e transformou-se num corvo! 

 Procurou uma poção no seu livro para se transformar novamente em homem, 

mas não encontrou. 

 O corvo procurou outro cientista. Demorou uma semana a encontrar um. Como 

não sabia falar, escreveu num papel: ―Eu sou um cientista que provou uma poção e 

se transformou num corvo. Preciso de uma poção que me ajude‖. 

 Então, o outro cientista foi buscar outro papel onde lhe escreveu a poção que 

deveria usar para resolver o seu problema. 

 O corvo voltou para casa, mas reparou que lhe faltava um ingrediente para pre-

parar a poção. Foi novamente ter com o colega pedir-lhe o ingrediente, mas este 

disse-lhe que não o tinha e que o teria que encontrar na fonte roxa. 

 O corvo assim fez. Foi à fonte, recolheu a água e foi para casa. Acrescentou-a à 

poção e provou. Logo de seguida transformou-se de novo num homem. 

 Agradeceu ao seu colega cientista e nunca mais provou poções desconheci-

das. 

Diogo Moutinho 



Musical ―Um tesouro do tamanho do mundo‖ 

  No dia 4 de março fomos à Exponor para, mais uma vez, assistirmos a uma peça 

protagonizada pelo grupo de teatro Plano 6, que todos os anos nos surpreende. Nesta 

viagem à volta do mundo,  este grupo teve como objetivo mostrar-nos que não existe 

maior tesouro que viajar, conhecer o mundo, aprender a conhecer e a respeitar outras 

culturas e diferentes tradições e que, apesar das diferenças, somos todos iguais!  

Isabel Fernandes 

1.º Ano 

A Matilde levou o papagaio atrás dela. 

O papagaio era inteligente. 

O Miguel e a Matilde andaram muito no barco. 

Eles viram o coala e o canguru. 

Rita Luís Marques 

Ana Catarina Martins 



 Hoje fui à Exponor ver um teatro infantil chamado ―Um tesouro do tamanho do 

mundo‖. 

 O tetravô do Miguel e da Matilde deixou um tesouro escondido e os netos nave-

garam para procurá-lo. 

Passaram pelos cinco continentes, mas não encontraram nada, porque o que o 

tetravô queria era que visitassem todos os continentes. 

Eu adorei o cenário e também adorei as roupas que utilizaram. 

A parte que mais gostei foi quando um esquimó estava a dizer para terem cui-

dado com os ursos, mas depois levou um encontrão de um urso. 

Gostei muito do teatro. 

Tomás Rebelo 

3.º Ano 

2.º Ano 

 Eu gostei do teatro porque as personagens eram engraçadas, aprendi novos 

países e descobri que a amizade é um dos maiores tesouros do mundo!  

Diogo Leal 

Diogo Dias 

Beatriz Pedro 



De fraldas e cores ao caderno diário...entre a partida e a chegada! 

Entre a partida e a chegada, os meninos dos 5 anos têm vindo a conhecer a sua 

nova escola.  

Mostraram como são capazes de interagir facilmente com e participar ativamen-

te nas aulas de filosofia, expressões e português, onde ―deram cartas‖ a alguns dos 

seus colegas de 1.º Ciclo. Os seus trabalhos criativos e harmoniosos são prova disso. 

 

Afonso Balonas - 5 anos 
Tomás Moreira - 2.º ano 

 A escola serve para aprender a ler, 

a escrever, a conviver com os amigos, 

divertirmo-nos e fazer coisas novas.  Maria João Fernandes - 5 anos 
André Dias - 2.º ano 

 A escola é o local onde nós traba-

lhamos e ouvimos o que a professora 

diz para aprendermos mais. 

Francisco Carreiras 

 Gostei do espetáculo porque 

tinha personagens bonitas. 

Tomás Rodrigues 

Nunca vi um espetáculo assim! 



Filosofia para crianças — Aprender a pensar sobre o pensamento 

3.º Ano 

Vencer, para mim, é ganhar, mas sem batota. 

Há medos que gostaria de vencer, medos tais como o de me mentirem e de per-

der amizades. Hei de conseguir vencê-los e todos os dias venço algumas das minhas 

dificuldades escolares, e isso é muito bom. 

Leonor Santos 

 

O que é vencer? 

Para mim vencer é bom, é ganhar confiança. 

Eu pretendo vencer as minhas dificuldades e os meus medos, principalmente o 

de ficar sozinho em casa. 

Henrique Cidade 

Vencer é ganhar jogos, concretizar sonhos, ultrapassar dificuldades, medos… 

Pretendo ultrapassar as minhas dificuldades, vencer jogos e realizar sonhos. 

Maria Luísa Fernandes 

4.º Ano 

O que é um tesouro? 

 Um tesouro tanto pode ser um objeto com um memória antiga, como pode ser 

alguém. 

José Reis 

 Um tesouro é uma amiga nova para ficar feliz. 

Margarida Pereira 



Carnaval - os Cabeçudos 

 Os cabeçudos são bonecos cujo tamanho se assemelha ao de uma pessoa, mas 

possuem uma cabeça enorme e desproporcional. Esta é feita em pasta de papel e é usa-

da como uma espécie de capacete. As roupas são informais e coloridas, podendo mes-

mo personificar monstros ou demónios. Os cabeçudos dançam e movimentam-se ale-

gremente. No Minho também são conhecidos por almajonas ou armazonas.  

 Foram os cabeçudos os protagonistas do nosso Carnaval! Cada turma criou a 

sua personagem, recorrendo a materiais como papel de jornal e papel de alumínio, que 

foi amachucado e pintado, cobrindo todo o boneco. Todos nos empenhámos para con-

seguir um trabalho bonito e que serviu de cenário às fotografias de Carnaval. 

 Além dos cabeçudos, cada um de nós fez uma máscara única: com papel de alu-

mínio ajustado ao nosso rosto, este ficou moldado com as nossas feições. De seguida, 

foi colado em papel de fantasia e decorou a entrada da escola. 

Trabalho realizado pelos alunos do 4.º ano 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Almajonas
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Armazonas&action=edit&redlink=1


António Lopes 

Se eu fosse um astronauta,  andava por todos os planetas. 

Alexandre Matos 

Se eu fosse um pirata, apanhava todos os tesouros. 

Maria Beatriz Portal 

Se eu fosse a Capuchinho Vermelho, fugia do lobo. 

 Numa das tardes passadas em conjunto com os alunos do grupo dos 5 anos, 

realizámos máscaras de Carnaval. Já que no próximo ano os nossos futuros colegas 

conhecerão melhor o trabalho do artista plástico José de Guimarães, decoraram más-

caras com o formato de carro, uma obra do referido artista. Nós, alunos do 2.º ano, 

tivemos por base o tão conhecido trabalho de Amadeo de Souza Cardoso e realizá-

mos bonitas pinturas e colagens. O resultado está à vista! 

 Parabéns aos vencedores do 

desfile de Carnaval!  

 Pela originalidade dos seus 

disfarces, ficaram em primeiro 

lugar no desfile realizado por tur-

ma. Receberam uma medalha do 

Externato Arco-Íris e também um 

pequeno presente. 

 Foi uma difícil decisão, já que 

todos os disfarces eram espe-

ciais.  



Dia do Pai 

1.º Ano 

 O meu pai é divertido. 

 Ele é um amor para mim. 

Mafalda Carvalho 

 Para um pai especial, não haveria outra hipótese senão fazer um trabalho 

especial! Por isso, observámos uma obra de José de Guimarães, um carro, e puse-

mos mãos à obra. Com papel de fantasia de um lado e massas do outro, decorámos 

as quatro partes e montámos todo o carro, que se transformou numa escultura. 

Para o tornar único, escrevemos uma pequena mensagem para o nosso pai, para 

lhe lembrar aquilo que mais gostamos nele! 



Numa pequena quadra revelámos o nosso presente para o dia do pai. Pintámos 

uma caixinha com guaches e decorámo-la com cartolinas e pedrinhas de várias cores. 

Depois de muitas medições e dobragens, colámos as mais belas fotografias com o 

nosso herói. E estava pronta a nossa ―caixinha surpresa‖, repleta de grandes momen-

tos e emoções! 

2.º Ano 

Fiz uma caixinha 

com várias recordações 

fotografias tuas e minhas 

com várias emoções.  

Maria Lima 

3.º Ano 

O dia 19 de março é o dia de mimarmos 

todos os pais. 

Mais uma vez não descurámos o artista 

plástico em estudo e recorremos à obra ―Portas 

da Harmonia‖ de Almada Negreiros, para criar um 

presente bem criativo para os nossos pais – um 

jogo de damas. 

A nossa melhor aliada foi a régua! Com 

muita atenção e medições bem feitas, construí-

mos um tabuleiro com diferentes papéis, onde 

posteriormente aplicámos e decorámos duas cai-

xas de fósforos com as peças do jogo no seu inte-

rior. 

O resultado? Um jogo bem interessante 

para passarmos ótimos momentos com os nos-

sos pais! 

O meu pai é inteligente 

Ajuda-me a estudar 

Nunca me mente 

E nunca me vai abandonar. 

Bernardo Borges 



4.º Ano 

O pai perfeito para mim é um pai que me apoia quando eu preciso, que me 

ralha quando faço uma asneira para eu perceber que fiz uma coisa errada, que 

confia em mim, que vai ver os meus espetáculos, que quando eu estou doente e 

preciso de ir ao hospital me aperta a mão e diz que vai correr tudo bem e também 

que me dá muito carinho e amor. 

O meu pai pode até ter muitos defeitos, mas para mim é o pai perfeito! 

Teresa Lopes 

Trabalhos do dia do pai expostos na 

entrada da escola. 

 O olhar do nosso pai deslizará sobre o ―tapete Vieira da Silva‖ sempre que ele 

ligue o computador. Lembrar-se-á de nós e verá como fomos capazes de reproduzir 

um quadro daquela pintora. 


