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        Natal com Alma...Natal com Almada... 

        Neste Natal, os alunos do 3.º e 4.º anos basearam-se no artista plástico Almada Negrei-

ros e desenharam, pintaram e enfeitaram um pinheiro de Natal! 

        Alma...Almada...estiveram sempre presentes!  

Decorações com “Alma”da 

O pinheiro de Natal surge na nossa decora-

ção e vem embelezar, ainda mais, a entrada da nos-

sa escola, com cor e brilho. 

Este ano, os alunos do 1.º e 2.º anos pintaram 

com guache tábuas de madeira de diferentes tama-

nhos, utilizando motivos geométricos.  

Os enfeites vieram complementar a decora-

ção que se tornou mais brilhante com as luzes nata-

lícias. 



 Para decorar o vitral existente na entrada da escola, os alunos do 1.º ano realiza-

ram um trabalho que exigiu muito empenho, mas que se tornou muito divertido. Utiliza-

ram bolas de esferovite e cotonetes, que preencheram com purpurinas de várias cores 

para dar brilho ao nosso Natal.  

Montar o presépio tornou-se costume em mui-

tas culturas, quando é chegada a época natalícia.  

Mais uma vez, o presépio esteve presente 

nas decorações da nossa escola.  

Desta vez, os alunos do 4.º ano recorreram à 

arte tradicional e secular japonesa de dobrar o pa-

pel: origami. Criaram as representações dos princi-

pais elementos do presépio e revestiram com serapi-

lheira colorida.  

Este trabalho contribuiu para que a nossa re-

ceção se tornasse mais acolhedora, nesta época es-

pecial. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Arte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%A3o


Presentes de Natal 

 Neste Natal, quisemos presentear as pessoas 

mais importantes das nossas vidas: os nossos familia-

res. E como as decorações natalícias são tão impor-

tantes nas nossas casas, quisemos contribuir com um 

original móbil, cujos elementos pertencem à obra de 

José de Guimarães: uma mão, um pé e um coração. 

Decorámo-los com diferentes materiais recorrentes no 

nosso dia-a-dia e conseguimos um bonito e criativo 

trabalho! 

1.º Ano  

2.º Ano  

 Amadeo de Souza Cardoso e as suas 

paisagens modernistas inspiraram-nos para 

a elaboração do nosso presente de Natal.  

 Utilizando acrílicos, reproduzimos uma 

obra do artista em estudo, que serviu de ba-

se para o nosso trabalho. Seguidamente, 

criámos um pinheiro de Natal com filtros de 

café e decorámos com fitas coloridas. 

 O resultado final vem provar, mais uma 

vez, que com materiais simples e muita ima-

ginação se conseguem trabalhos bastante 

criativos e especiais. 



3.º Ano  

           Inspirados num desenho de Almada Ne-

greiros, os alunos do 3.º ano construíram um 

presépio, utilizando caixas de madeira, papel 

EVA, cartolina, papel de parede, pequenos tijo-

los e musgo. Um trabalho feito com tanto entusi-

asmo e dedicação, só poderia tornar-se num 

belo presente de Natal! 

4.º Ano  

Quando falamos em Natal, lembramo-nos de 

muitos símbolos desta época. Este ano, a bota foi o 

elemento de Natal escolhido para construirmos o 

nosso presente. Diz-se que este objeto simboliza 

São Nicolau, que ajudava os pobres, deixando pre-

sentes pelas chaminés das casas. As crianças per-

cebiam o seu gesto e deixavam ali as suas meias. 

Imaginámos uma aldeia e demos vida à nossa 

bota, utilizando tecidos de diferentes cores. Depois, 

foi só acrescentar as casinhas e janelas e dar brilho 

ao nosso trabalho, com várias estrelinhas. 

Concluída a nossa aldeia natalícia, colocámo-

la numa moldura que, neste momento, está pronta 

para embelezar a nossa casa! 



Visita da escritora Marília Ascenso 

Antes da Visita 

 “A Joaninha Quadrada” teve, obviamente, um especial desta-

que nos nossos trabalhos e, por isso, era a maior de todas as joani-

nhas! Mas para se juntar a ela, demos asas à imaginação e criámos 

outras, cujas pintas eram círculos, triângulos e retângulos com co-

res natalícias. Para estas joaninhas geométricas, utilizámos cartoli-

nas lisas e caneladas e fios limpa-cachimbos para as antenas. Nes-

te trabalho de grupo, a ajuda de todos foi fundamental e ficámos 

muito orgulhosos do resultado final! 

Inês Crespo  

Maria Moura 

João Ferreira  

Isabel Fernandes 
2.º ano 

1.º ano 



Era uma vez uma Joaninha Retângulo, que não gosta-

va da forma que tinha. 

Então, colocou-se na máquina de lavar roupa. Como se 

colocou a máquina na temperatura máxima, encolheu e trans-

formou-se num quadrado. 

Esta era uma Joaninha Triângulo que, em vez de ser 

circular, era triangular. Ela gostava muito de ser como era!  

Durante a semana era isósceles, ao fim de semana 

era escalena e nos feriados era equilátera.  

Esta era uma Joaninha Retângulo que vivia numa 

casa com tijolos de todas as cores. 

Essa Joaninha tinha lados paralelos e perpendicula-

res e ângulos retos. 

Era a mais bela de todas as Joaninhas! 

Filipe Veríssimo 

Joana Almeida 

Tomás Moreira 



Depois da Visita 

A escritora Marília Ascenso veio à nossa 

escola no dia dezassete de dezembro apresentar 

o livro “A Joaninha Quadrada”.  

Quando a escritor se mostrou tinha uma 

capa vermelha aos quadrados, uma viola na mão 

e começou a cantar. Depois apresentou as pintu-

ras que tinha feito, fez uma magia, pegou em 

água fria e regou as plantas e fez um periquito 

sair da chaleira. Voltou a cantar e no final assinou 

os livros. 

Gostei mais da parte do periquito. 

Francisco Carreiras   

Inês Fonseca  

Carolina Silva  

 No dia dezassete de dezembro, Marília Ascenso veio visitar a nossa escola, para mostrar o 

livro “A Joaninha Quadrada”. 

 Marília Ascenso entrou a tocar viola e a cantar. 

 A escritora fez um pássaro aparecer, tocou viola, cantou e autografou os livros. 

 A parte que eu gostei mais foi quando Marília Ascenso cantou a canção da Joaninha Qua-

drada. 

Martim Ferreira 

1.º Ano 

2.º Ano 

Laura Cardoso 



No dia dezassete de dezembro, recebemos a visita da escritora e pintora Marília As-

censo, no nosso Externato.  

Com uma capa vermelha aos quadrados pretos e a tocar viola, surgiu Marília Ascen-

so. Parecia mesmo a nossa heroína, a Joaninha Quadrada! 

Marília cantou e encantou...E fez magia! 

Para além de nos apresentar a bela história “A Joaninha Quadrada”, falou-nos sobre o 

seu gosto pela pintura e trouxe-nos uma agradável surpresa, um passarinho encantador. 

Foi uma manhã bem passada, recheada de bons momentos! 

 

Numa manhã de dezembro, 

ouvimos canções 

e fizemos magia! 

Marília tocou e cantou, 

espalhando imensa alegria. 

Texto coletivo  

3.º Ano 

João Pereira 

Maria Lima 



4.º Ano 

Hoje, a autora e ilustradora Marília ascenso fez uma visita à nossa escola. 

A apresentação da autora começou com uma pequena canção acompanhada por 

uma viola.  

Fez vários truques muito divertidos! Um dos truques foi regar três plantas com uma 

chaleira e, de repente, sair de dentro dela um pequeno passarinho, chamado Bebé. 

Depois dos truques contou a história “A Joaninha quadrada”, mostrando as ilustra-

ções. 

No fim, explicou que todos somos diferentes, iguais, especiais e importantes. A moral 

da história é que não devemos dar importância ao que os outros dizem, devemos dar impor-

tância às nossas qualidades. 

Para terminar, a autora autografou os nossos livros. 

Foi uma manhã muito acolhedora e mágica! 

Hoje uma escritora e ilustradora, Marília Ascenso veio à nossa escola.  

Pareceu-me uma escritora diferente das outras, porque apareceu a tocar viola, ensi-

nou-nos canções e trouxe, dentro de uma chaleira, um pássaro. 

Marília Ascenso leu e explicou a história “A Joaninha Quadrada”. 

Com esta visita, aprendi que não interessa o que se vê por fora, mas sim o que está 

dentro de cada uma das pessoas. 

Gostei desta escritora e ilustradora, por causa das canções, dos sentimentos que 

mostrou por nós e pela alegria que nos transmitiu. 

Hoje, estávamos preparados para a vinda de uma escritora e ilustradora, chamada 

Marília Ascenso. 

Entrou no refeitório da nossa escola tocando e cantando. Veio apresentar a história “A 

Joaninha Quadrada”. 

Marília disse que ia fazer uma magia e não mentiu… fez um pássaro aparecer dentro 

de uma chaleira com água. Foi impressionante! 

A escritora leu-nos uma parte da história e mostrou-nos que por fora somos pessoas 

diferentes, mas por dentro somos semelhantes. 

Gostei de receber Marília Ascenso, porque me ensinou coisas novas, de uma forma 

divertida. 

Beatriz Fernandes 

Diogo Moutinho 

Filipe Sousa 



Páginas soltas 

1.º Ano  

“Hoje vou abrir as portas do meu coração. É um tesouro que muda de cor consoante o meu 

humor.” 

O Meu Coração Pequenino, Jo Witek 

O meu coração é cor-de-rosa porque é muito alegre. 

Filosofia para crianças 

Maria Salomé Oliveira 

O meu coração é cor de laranja porque é doce como as laranjas. 

Miguel Silva 

O meu coração é amarelo porque me faz lembrar o guarda-redes do 
Benfica.  

Vasco Osório 

Trabalhos de Natal 

 Através de dobragens, criámos um envelope que se transformou numa criativa rena. De 

seguida, desenhámos um pinheirinho que decorámos com papel de fantasia e as letras de 

revista foram essenciais para ultimar o nosso trabalho. 

Tomás Figueiredo Tomás Rodrigues João Sousa 



2.º Ano  

Ser livre é estar feliz, respeitar os outros e ter imaginação. 

Filosofia para crianças 

Alexandre Matos 

Ser livre é ter liberdade, imaginação, é deixar voar os animais, ter respeito e educação. 

António Lopes 

Ser livre é ter imaginação, ter respeito pelos outros e ter educação. 

Francisco Martins 



3.º Ano  

Uma casa, uma família, um pinheiro...É Natal...Natal com Almada! 

No dia vinte de setembro de dois mil e quinze, à noite, fizemos a despedida da 

minha prima Rita que foi para Itália estudar. Não queria que a minha prima fosse, mas 

era uma oportunidade para ela aprender a língua italiana.  

Nessa noite fiquei triste, mas agora sei que, daqui a seis meses, voltarei a vê-la 

outra vez.  

Filipe Veríssimo 

Diogo Dias 

Filosofia para crianças - Despedida 

 O meu pai partiu, numa manhã, para Lisboa porque tinha de ir trabalhar.  

 Fiquei em casa e depois da partida senti-me triste, mas, por outro lado, fiquei feliz 

porque ele ia ganhar dinheiro.  

Um dia, conheci um amigo da minha avó chamado António.  

Conversei muito com ele e ficamos amigos, no entanto, ele teve de ir para Ingla-

terra trabalhar.  

Por um lado, fiquei muito contente por ele arranjar emprego, mas, por outro, fi-

quei triste porque tive de me despedir dele. 

Com o passar do tempo, a tristeza desapareceu, ficando apenas a saudade! 

Rodrigo Brito 



4.º Ano  

A nossa bota de Natal em poesia... 

A bota de natal 

Tem muitas casinhas 

Para uma ocasião especial 

Colámos muitas estrelinhas. 

 

Usámos tecidos 

Pra fazer as casinhas 

Não foi nada aborrecido 

Mas precisámos de ajudinhas. 

 

Colámos tudo na bota 

E ficou bonita demais 

A rapidez não foi como uma mota 

Mas os brilhantes pareciam cristais.  

Henrique Cidade 

Temos uma botinha 

É fenomenal 

Muito pequenina 

Não tem nada de mal. 

 

O tecido é macio 

As estrelas são brilhantes, 

Na aldeia está frio 

Os habitantes são importantes. 

 

Há estrelas a rodear 

Felicidade a voar 

E Jesus vai acordar 

Para um novo dia começar. 

Fiz uma bota de Natal 

Que tinha muita cor 

Para um dia especial 

Cheio de amor. 

 

O presépio era decorado, 

Com Maria e José 

E Jesus lá deitado 

Nas palhinhas de Nazaré. 

 

Tivemos de recortar, 

Mas também colar 

Para o nosso trabalhinho 

Muito bonito ficar. 

 

E como retoque final 

Muitas estrelas colocar 

Ficou um trabalho fenomenal 

Para casa poder levar! 

Ana Rocha 

Rodrigo Neto 


