
Arco-Íris de outono 

setembro, outubro e novembro de  2015 

Os artistas plásticos na sala de aula. 

1.º ano - José de Guimarães 

2.º ano - Amadeo de Souza Cardoso 

3.º ano - Almada Negreiros 

4.º ano - Vieira da Silva 

Outono - tempo de: 

 regresso às aulas 

 tons outonais 

 magusto 

Outros temas: 

 Filosofia para crianças 

 Visita ao Museu Amadeo 

de Souza Cardoso 

 Páginas soltas 



O nosso primeiro painel de sala de aula teria que ser muito especial! Então, realizámos 

um trabalho que será fundamental ao longo de todo o ano. Centrámo-nos na obra “Self-portrait” 

de José de Guimarães, o que nos permitiu realizar também o nosso próprio autorretrato. Nele, 

afixámos o nosso aniversário, para que seja sempre lembrado e festejado. Por último, baseámo-

nos no alfabeto africano do nosso artista plástico e criámos o nosso alfabeto, atribuindo um sím-

bolo característico da sua obra a cada uma das vinte e seis letras. Que este seja o primeiro de 

muitos e criativos trabalhos! 

Painéis temáticos 

2.º Ano 

Amadeo de Souza Cardoso é o artista plástico que iremos trabalhar ao longo deste ano 

letivo. Começámos por conhecer a sua vida e obra e partimos para a realização do nosso painel 

de sala de aula.  

Utilizámos diferentes materiais: tecidos, papel de arroz, cartolina de fantasia e pastel 

seco. Combinámos diferentes técnicas e o resultado espelha o modernismo que caracterizam 

Amadeo e a sua obra. 



3.º Ano 

Para iniciar o novo ano, relembrámos os artistas plásticos que conhecemos nos anos 

anteriores, José de Guimarães e Amadeo de Souza Cardoso, e partimos à descoberta de um 

novo génio da arte, Almada Negreiros. 

Construímos, então, um painel de sala de aula dedicado aos “nossos” artistas. 

Utilizámos pastel seco, carvão, tintas, cartolinas, papel de fantasia e aprendemos uma 

nova técnica: técnica do sopro com palhinha. 

4.º Ano 

Um novo ano… um novo artista plástico a conhecer… 

Maria Helena Vieira da Silva, artista plástica de origem portuguesa, serviu-nos de inspira-

ção para alegar a nossa sala. 

Atentos ao abstracionismo que usa, e que torna a sua arte tão especial, cada um de nós 

fez uma reprodução de uma obra da artista, recorrendo a plásticos coloridos e papel de fantasia. 

No final, resultou uma combinação bem alegre de trabalhos! 



Beatriz Pedro - 4.º ano 

Outono 

 O outono é a estação do ano que 

se inicia a 22 ou 23 de setembro e 

termina a 21 ou 22 de dezembro. 

 Cores do outono: amarelo, alaran-

jado, vermelho, castanho. 

 Frutos de outono: uvas, figos, 

maçã, pera, castanha, dióspiro, 

romã, marmelo, noz e amêndoa. 

 Acontecimentos de outono: 

regresso às aulas, vindimas, 

colheitas e magusto. 

Texto informativo  - 2.º ano 

Outono 

Para mim o outono é uma época do ano muito importante, porque é quando eu faço 

anos. 

O outono começa a vinte e dois ou vinte e três de setembro. 

A meio do outono há um acontecimento que se chama magusto, dia onze de novem-

bro.  

Esta estação termina a vinte e um ou vinte e dois de dezembro. 

Penso que o outono é uma estação bonita, porque as cores são lindas e nem há mui-

to frio, nem muito calor. 

As cores mais habituais do outono são: amarelo, castanho, vermelho e alaranjado. Os 

frutos da estação são maçãs, peras, marmelos, uvas e os frutos secos castanhas e nozes. 

O outono é bonito, agradável e dá gosto ver as árvores e o chão. 



Texto informativo - 3.º ano 

O outono 

O outono é uma estação do ano que sucede ao verão e antecede o inverno. Começa 

a vinte e dois ou vinte e três de setembro e termina a vinte e um ou vinte e dois de dezem-

bro . 

É caracterizado pela mudança de cor das folhas e queda das mesmas, cobrindo o 

chão, como se fosse um tapete. A paisagem fica com novas cores! Amarelo, laranja, verme-

lho, castanho, verde, pintam a natureza nesta altura. O céu é pintado em tons de cinzento. 

As temperaturas começam a descer, tornando as noites mais frias, e, por isso, come-

mos alimentos mais quentes, procuramos ambientes mais acolhedores e alguns animais 

hibernam. 

O outono é também a época das colheitas, do início das aulas e comemora-se, a 

onze de novembro, o dia de S. Martinho. Nesse dia, comem-se castanhas, fruto típico dessa 

altura. 

Uvas, romãs, figos, dióspiros, nozes, marmelos, são também frutos típicos do outono. 

O outono é, sem dúvida alguma, uma estação repleta de sensações visuais e olfati-

vas. 



Leonor Dias 

A família é muito importante porque trata de mim quando estou doente.  

Leonor Alves 

Ana Rita José  

Filosofia para crianças 

1.º Ano -  Família 

A família é muito importante porque me dá muito miminho.  

Maria João Fernandes 

Afonso Teixeira 

2.º Ano  

O que é a Filosofia? 

Filosofia significa “amor pela sabedoria”. É uma forma de pensar acerca de certas ques-

tões. 

Á Filosofia é o que nós pensamos. 

O que é ser belo? 

Belo é uma palavra que, por fora, não é nada. 

Mafalda Carvalho 

Belo é uma palavra que não gosta de estar mal arranjada. 

Francisco Martins 



3.º Ano  

4.º Ano -  Saudade 

Tenho saudades da minha casa antiga, porque foi lá que nasci e que aprendi a falar 

e a andar. Apesar de estar lá só quatro anos, foram os melhores anos da minha vida! 

Hugo Pereira 

Tenho saudades do meu tio que já morreu, porque ele brincava muito comigo, fazia 

várias coisas engraçadas e deixava-me brincar, com os carros e helicópteros que ele 

construía.  

Bernardo Borges 

Para mim a saudade é nós sentirmos falta de alguma coisa ou pessoa e querermos 

tê-la de novo. 

Tenho saudade de ir ao Jardim Zoológico e ver um tigre do Ártico, porque quando lá 

fui gostei muito de o ver a dormir. Chamei-o de “tigre dorminhoco”. Foi um dia marcante! 

Diogo Palmeirão 

O que é a Felicidade? 

Com a leitura e exploração da história “O Senhor do Seu Nariz e Outras Histórias” de Álvaro 

Magalhães, ficamos a conhecer o Sr. Pascoal, uma personagem que vivia à procura da felicidade.  

Vivia desde menino numa aldeia pequenina, à beira-mar, e um dia partiu à procura da felicidade. 

Viajou muito, durante muito tempo, até encontrar uma casa abandonada. Fez obras na casa e 

sentiu-se muito bem, encontrara finalmente a felicidade. 

 Só então reparou que estava na aldeia de onde partira há muitos anos e que aquela era a 

sua própria casa, a mesma que abandonara para procurar a felicidade. 

Resumo Coletivo 

Felicidade é uma palavra com momentos inesquecí-

Diogo Dias 

Felicidade é uma palavra que deixa felizes as pessoas.  

Luís Quintã 

Felicidade é uma palavra que gosta de brincar.  

Dinis Antunes 



No dia 11 de novembro comemora-se o Dia de São 

Martinho. 

Este dia é uma das celebrações do outono e a tra-

dição diz que se deve festejar a data com um magusto. 

O Magusto é a festa em que se assam castanhas 

(que se apanham nesta altura) e se prova o vinho. 

A lenda diz-nos que, num dia de tempestade, Mar-

tinho, um soldado romano, ajudou um mendigo, oferecen-

do-lhe metade da sua capa. Depois deste seu gesto, o sol 

apareceu. 

 Ainda hoje ouvimos falar do verão de São Mari-

nho, pois está relacionado com esta mudança de tempo e 

com a boa ação deste soldado. 

S. Martinho 

Texto Coletivo -   3.º ano 

Texto Coletivo -   4.º ano 

Lenda de São Martinho 

Martinho era um valente soldado romano que viajava de Itália para França.  

Num dia frio e chuvoso, montado no seu cavalo, passou num caminho para atravessar 

uma serra muito alta, chamada Alpes. Estava agasalhado para a época e tinha uma capa ver-

melha, que os soldados romanos usavam.  

De repente, apareceu um homem muito pobre, vestido com roupas velhas, cheio de frio, 

que lhe pediu esmola.  

 Martinho não tinha nada para lhe dar e, por isso, pegou na espada, levantou-a e deu um 

golpe na capa. Cortou-a ao meio e deu metade ao pobre.  

Nesse momento, as nuvens e o mau tempo desapareceram. Parecia que era verão!  

Foi como uma recompensa de Deus a Martinho por ele ter sido bom.  



Visita de Estudo 

Museu Municipal Amadeo de Souza Cardoso 

Antes da Visita 

Pedro Nova -  1.º ano 
Afonso Balonas -  1.º ano 

Ana Rita José -  2.º ano Clara Barbosa  -  2.º ano Mafalda Carvalho  -  2.º ano 

Miguel Vicente  -  3.º ano 

Rodrigo Brito  -  3.º ano 

O que é, para ti, um museu? 

Para mim, um museu é um sítio onde pode-

mos ver, investigar e descobrir, objetos 

valiosos.  

Consideras importante existirem locais 

como este? 

Sim, considero muito importante, porque 

podemos observar coisas que se não esti-

vessem lá não seriam vistas por ninguém. 

Diogo Moutinho -  4.º ano 



Depois da Visita 

Hoje, nós, os alunos do Externato Arco-Íris fomos visitar o 

Museu Amadeo de Souza Cardoso. Vimos alguns quadros e obras 

de outros pintores e o quadro que eu mais foi de Paula Rêgo - 

Rainha Santa Isabel. 

Gostei muito de visitar o Museu Amadeo de Souza Cardoso. 

No dia vinte e um de outubro fomos ao Museu Amadeo de Souza Cardoso.  

Nós vimos muitas pinturas e também vimos esculturas. O que gostei mais de ver foram as 

pinturas de Amadeo. 

Foi interessante porque havia muitas obras de arte. 

Afonso Teixeira -  1.º ano Maria João Fernandes -  1.º ano 

Maria Moura  -  2.º ano 

Rita Luís Marques  -  2.º 

João Pereira -  3.º ano 

 

Qual a tua opinião sobre a visita?  

Gostei muito de ir ao museu. Quan-

do entrei fiquei fascinado! Era enor-

me e dentro estava cheio de obras 

de arte! 

Paulo Antunes -  4.º ano 



Páginas soltas 

1.º Ano  

Das vogais às consoantes 

O nosso primeiro livro: com recorte, rasgagens e colagens, cada página, uma vogal! 

        “M”  

é a letra da mão,  

do miau  

e do memé. 

“P” é a letra do pai, da pipa e do pé. 

“T” é a letra da teia, do tapete e do Tomé. 



2.º Ano  

A nossa turma 

Eu sou o Alexandre, o grande. 

Eu sou a Ana Rita e corro mais rápido que uma chita. 

Chamo-me António, o finório. 

O meu nome é Carolina e sou uma bela menina. 

Eu sou a Clara, que nunca para. 

Eu chamo-me Francisco e adoro marisco. 

Eu sou a Inês e gosto de falar Português. 

Eu sou a Isabel e não gosto de pastel. 

Chamo-me João, o mexericão. 

O meu nome é Mafalda e sou valiosa como uma esmeralda. 

Chamo-me Maria e gosto da minha tia. 

O meu nome é Martim e gosto de ir ao jardim. 

Eu chamo-me Rita e sou catita. 

Partindo da obra do artista plástico em estudo, Amadeo de Souza Cardoso, fizemos 

a reprodução do quadro com desenho à vista.  

Tempo de outono… Tempo dos amarelos, dos castanhos, dos vermelhos e dos 

alaranjados… Tempo de estudar o tempo no calendário. 

Utilizando papel de jornal, construímos um calendário que decorámos com elemen-

tos naturais. 

 



3.º Ano  

Inspirados em obras de Almada Negreiros e com o auxí-

lio da tão desafiante Matemática, construímos cubos e decora-

mo-los com figuras geométricas.  

A arte e a Matemática estiveram sempre juntas na elabo-

ração deste trabalho.  

Após a visita ao Museu Municipal Amadeo de Souza-Cardoso, escrevemos postais rela-

tivos à mesma e enviamo-los aos familiares mais queridos. 

Aproveitamos ainda para reproduzir os quadros desse artista que embelezavam os nos-

sos postais. 

Fomos escritores e pintores extraordinários! 



4.º Ano  

O nosso corpo 

Para quê conhecermos o nosso corpo? 

Esta máquina perfeita é formada por várias partes e uma delas é 

o esqueleto. 

Ao estudarmos o esqueleto questionamo-nos por que motivo 

eram os nossos ossos tão duros. 

Decidimos descobrir, através de uma experiência:  

Concluímos, então, que o cálcio e o fósforo conferem a dureza aos nossos ossos. 

No seguimento desta temática, construímos os “nossos” esqueletos, dando a 

conhecer aos nossos colegas informações importantes sobre os mesmos: 


