
Externato Arco-Íris 

Coleção de imagens primavera/verão 

abril, maio e junho de 2015 

As salas de aula “vestidas” de flores 

1.º Ano 

2.º Ano 

3.º Ano 

4.º Ano 



Inspiração: obra “O Livro da Tila”, de Matilde Rosa Araújo 

Materiais utilizados: papel de cenário, papel EVA canelado, massas, lápis de cera, gua-

ches 

Conceito associado: os diminutivos 

Inspiração: tangram 

Materiais utilizados: papel de cenário, lápis de pastel, radiografias, papel de fantasia 

Conceito associado: as frações 

Inspiração: Almada Negreiros 

Materiais utilizados: papel de cenário, tecido, papel EVA canelado, lápis de pastel 

Conceito associado: as simetrias  

Inspiração: o universo  

Materiais utilizados: papel de fantasia, copos de papel, esferovite, revistas 

Conceito associado: o sistema solar 



 Após a decoração dos painéis de sala de aula, as nossas atenções centraram-se 

no painel situado na entrada da escola. Inspirados na obra “A árvore das folhas A4”, 

elaborámos pássaros em papel EVA canelado e escrevemos textos em prosa e em ver-

so sobre animais. Por fim, decorámos uma grande árvore e transcrevemos parte de um 

poema de Jorge Sousa Braga. 

 Para o parapeito da janela, os alunos do 4.º ano realizaram flores através da dobra-

gem de papel de fantasia, que foram colocadas em vasos de papel. 



O dia da mãe...em imagens 



1.º Ano 

2.º Ano 

3.º 
Ano 

4.º Ano 



Dia da Mãe  

 

Neste quadro de Amadeo  

uma mulher podemos ver  

quem me dera estar lá eu 

com a minha mãe, ao amanhecer. 

 

Os teus quadros são brilhantes 

foste um homem genial 

ajuda-nos nos presentes 

para um dia especial. 

 

És a nossa inspiração 

todo o dia, a toda a hora  

mãe guarda esta recordação  

e dá-me um beijo sem demora.  

 

Obrigado Amadeo 

pela obra que nos deste 

até a minha mãe agradeceu 

a obra que fizeste.  

2.º Ano 

Amadeo de Souza Cardoso, Canção popu-

lar — a Russa e o Fígaro, 1916  

Palavras com Arte 

 No mês de maio, para além dos presen-

tes que elaborámos para as nossas mães - 

inspirados na obra de Amadeo de Souza Car-

doso - também esteve a nosso cargo o projeto 

“Palavras com Arte”.  

 Por isso, aproveitámos a base do presen-

te e recortámos a silhueta da figura feminina, 

para, de seguida, escrevermos uma poesia 

dedicada à nossa mãe! 

Filipe Veríssimo 
Diogo Leal 



1.º Ano 

 Já no mês de junho, o projeto “Palavras com Arte” foi da nossa responsabilidade! 

Após um ano de muitas aprendizagens, chegou a altura de escrever um texto pela pri-

meira vez e mostrá-lo a todos os colegas da escola!  

 A partir de sequências de imagens, contámos quinze histórias diferentes. De 

seguida, inspirados pela obra “O Coelhinho Branco”, de António Torrado, construímos 

diferentes coelhos com as peças do tangram e decorámo-los com papel de arroz. Por 

fim, criámos um fundo quadriculado, com as cores características da obra de José de 

Guimarães. 

Inês Crespo 

Mafalda Carvalho 

Francisco Martins 

Clara Barbosa 



 De forma a assinalar a época dos santos populares, no Dia Mundial da Criança 

recebemos a visita do grupo dos 5 anos que, como ocorreu ao longo do ano, trabalhou 

com o 2.º ano. Assim, todos elaborámos um pequeno manjerico com tubos de cartão e 

papel crepe e complementámo-lo com uma sardinha, tão procurada nesta época. Deco-

rámo-la ao nosso gosto com lápis de cera e jornal. 

 Por fim, e recorrendo à rasgagem de revistas, decorámos mais três elementos 

característicos das festas populares, que decoraram as janelas: o martelo, o manjerico 

e o balão. 

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

Os santos populares 



Dia Mundial da Criança 

 Para além da atividade conjunta com os alunos dos 5 anos, este dia tão especial 

foi merecedor de um momento fora da escola: um lanche no Parque do Carriçal, segui-

do de muitas brincadeiras! 

Gosto de ser criança porque posso ir à escola, aprendo muito, posso fazer 

experiências, tenho amigos que me protegem e posso brincar mais do que os adul-

tos.  

Ser criança 

Dinis Antunes 

Gosto de ser criança porque recebo o carinho dos meus pais, avós, tios e ami-

gos e também ainda posso viver muito tempo.  

Diogo Dias 

Eu gosto de ser criança, porque posso ir aos parques e é bom receber presen-

tes. 

Os adultos não podem fazer muitas coisas que gostariam, porque têm que se 

preocupar com outras coisas, como o dinheiro… já nós, não temos essas preocupa-

ções! 

Joana Almeida 

Ser criança é muito bom, porque podemos fazer as coisas com calma, temos 

tempo para tudo! Para além disso não trabalhamos… 

Estou a adorar este dia, é bom que se lembrem de nós. 

Diogo Moutinho 



10 de junho 

Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas 

 No âmbito da celebração do feriado nacional de 10 de junho, as obras de José de 

Guimarães foram a nossa base para a decoração da escola. Dado que este artista pos-

sui muitas obras dedicadas a Luís Vaz de Camões, reproduzimos algumas delas e  

adaptamos outras, utilizando papel de fantasia. Para completar o nosso painel, recor-

remos a excertos de sonetos escritos pelos nossos colegas do 4.º ano, que trabalha-

ram a obra do poeta. A moldura do painel esteve a cargo da mesma turma, que utilizou 

papel de fantasia preto e branco para reproduzir a calçada portuguesa. 



2.º e 4.º Anos 

1.º Ano 

 Para decorarmos a nossa sala de aula neste feriado tão importante, observámos o 

símbolo do ICEP, realizado pelo artista plástico que nos acompanhou ao longo de todo 

o ano, e realizámos uma pintura a guache. Por fim, decorámos o nosso trabalho com 

letras de revista, com as quais escrevemos a palavra “Portugal”. 

José de Guimarães — autor do símbolo do ICEP (Investimentos, 

Comércio e Turismo de Portugal) 

 Recorrendo ao mesmo símbo-

lo, utilizámos papel de fantasia e 

conjugámos as três peças ao nos-

so gosto, criando diferentes figu-

ras. 

 Os nossos trabalhos foram 

usados como decoração do vitral 

situado na entrada da escola. 



 Antes da visita ao Centro Internacional de Artes José de Guimarães descobrimos 

algumas das suas características e também realizámos desenhos à vista de alguns tra-

balhos deste artista. Obtivemos verdadeiras obras de arte! 

Passeio de encerramento do ano letivo 

Ana Rita José 

Manuel Reis 

Isabel Fernandes 

Rita Luís Marques 

 O dia 12 de junho foi o escolhido para terminar o 

nosso ano letivo de uma forma muito especial. No 

passeio de final de ano, contámos com a companhia 

dos nossos familiares, que nos acompanharam na 

visita ao Centro Internacional de Artes José de Gui-

marães, na sua cidade natal. Lá, visitámos diversos 

espaços e exposições e ficámos a conhecer obras 

realizadas por ele e, ainda, outras que fazem parte de 

coleções pessoais, compradas em diversas partes do 

mundo. 

 Após esta visita, dirigimo-nos ao parque da 

cidade e disfrutámos de um belo piquenique na com-

panhia de família e amigos, seguido de horas de brin-

cadeira!  

Filipe Sousa Beatriz Fernandes Tomás Rebelo 



 No meu 1.º Ciclo, o que me marcou foi quando fui a única a acertar num exercício 

de matemática e quando o meu poema foi para um concurso, senti-me orgulhosa. 

 

Margarida Pereira 

Finalistas do 1.º Ciclo 

 Última semana 

 

 Começou hoje a última semana do período, do ano, do 1.º Ciclo. Faltam 

exatamente nove dias de aulas para acabar a tormenta (tormenta para alguns). 

 Quem diria que num só ano, só na escola escrevemos milhões de pala-

vras, milhares de contas e operações e outros biliões de “nós cegos” que nós 

tivemos! 

 Ah, que belo ano foi! Um 4.º ano inesquecível! 

 Por um lado, sinto-me feliz por acabar a escola para desanuviar as ideias e 

os pensamentos, mas por outro lado, vou ter saudades desta escola, onde pas-

sei quatro anos a estudar e a meter coisas na cabeça! 

 Quero agradecer aos meus colegas, amigos, auxiliares e professores, que 

tanto me apoiaram e me ensinaram! 

 

Diogo Almeida 


