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Decorações de inverno 

 Apesar de se tratar de uma estação do ano mais melancólica, também no inverno 

não deixámos de decorar a entrada da nossa escola. 

Utilizando papel de seda de diferentes cores da época, construímos vitrais, através 

da composição de mosaicos feitos com esse mesmo papel. 

Sendo os flocos de neve frequentes no inverno, optámos por acrescentar este sím-

bolo a esta composição, enriquecendo o nosso trabalho. 

Para que os restantes colegas participassem também neste trabalho e para que se 

tornasse visível do exterior, cada turma elaborou o seu próprio vitral, que foi colocado nas 

janelas da sala do 3.º ano. 

4.º Ano  



Painéis de sala de aula - inverno 

1.º Ano  

4.º Ano  

Com a chegada do inverno, e com base em várias obras da artista plástica que 

temos vindo a estudar, construímos o nosso painel de sala de aula. 

Depois de analisarmos cinco obras de Maria Helena Vieira da Silva, reproduzimo-las, 

cada uma com uma técnica e material diferentes. 

Destas reproduções resultaram cinco árvores, as quais denominámos de “Árvores 

Invernais”. 

 A chegada do inverno coincidiu com o início do estudo das noções temporais. Com a 

ajuda de uma obra do nosso artista plástico José de Guimarães, criámos um painel com 

uma figura em destaque e complementámo-la com os meses do ano, para que nunca os 

esqueçamos. Para isso, recorremos a CD’s, papel de alumínio, cartão, tintas e tecido...uma 

grande variedade de materiais e que, juntos, criaram um painel invernoso. 



Carnaval 

 A ansiedade não parava de crescer! Desde o primeiro dia em que começámos a pre-

parar o Carnaval, todos ficámos muito entusiasmados, não só com os nossos disfarces, 

mas também com as decorações da escola que iriam ajudar nas habituais fotografias. 

 Este ano, dois trabalhos de José de Guimarães foram o mote para o nosso painel. Ao 

lembrarmo-nos do circo, associamos imediatamente ao Carnaval e, por isso, foi este o título 

utilizado: “Il Circo de Guimarães”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De seguida, reproduzimos quatro cartas, uma por turma, recorrendo a materiais como 

plástico e papel EVA, todos eles com cores que transmitem a alegria própria do Carnaval. 



Dia do pai 

1.º Ano  

2.º Ano  

 Para presentearmos os nossos pais num dia muito 

especial, elaborámos um bonito e útil porta-chaves. Para 

isso,  com massa de modelar recriámos uma viola, elemento 

muito presente na obra de Amadeo de Souza Cardoso.  

 Depois de seco, o presente foi pintado ao nosso gosto 

e, mais tarde, envernizado, dando-lhe o acabamento perfei-

to para um presente muito original. 

 Já que estudamos um artista plástico com uma obra tão rica e variada, por que não 

recorrer a ele na prenda do dia do pai? Foi o que fizemos! Baseando-nos na obra “Corpo”, de 

1968, criámos uma quadro adaptado a este dia, em que escrevemos “PAI” com letras de 

revista e decorámos toda a obra com diferentes papéis: arroz, cartolina, fantasia e EVA. Bas-

tou um vidro para dar o brilho que faltava ao nosso trabalho. Esperamos que também os 

olhos dos nossos pais tenham o mesmo brilho ao recebê-lo. Deu-nos muito prazer elaborá-lo 

para vocês! 



3.º Ano  

4.º Ano  

 O dia 19 de março é um dia especial, pois é o dia do pai.     

 Para que até no emprego se lembre de nós, construímos para esta pessoa tão impor-

tante na nossa vida, um organizador de material de escritório. 

 Forrámos caixas de sapatos com papel de embrulho, onde inserimos um tubo, tam-

bém forrado com corda e, para personalizarmos o nosso trabalho, acrescentámos fotogra-

fias nossas e do nosso pai. 

 Esperemos que a beleza do nosso trabalho não desconcentre o pai no emprego! 

 P:  

 de pai e de Pessoa, Fernando Pessoa.  

 Este ano, escolhemos Fernando Pessoa, aos olhos de Almada, para realizarmos o 

presente do nosso herói. 

 Usámos tabuleiros de bolo, lixa preta, papéis diversificados, caixas, molduras e revis-

tas.  

Com estes materiais, fizemos um quadro e dentro da caixa guardámos um “P” em 

Tangram, que iremos construir em conjunto com o nosso pai. 



Primavera 

 E como todos sabem, a primavera é a estação das flores. O que não sabem é que as 

nossas flores são as mais artísticas de sempre! 

 Com esferovite azul, palitos e papel de seda, construímos arranjos de tulipas muito origi-

nais que embelezam o parapeito da janela situada na entrada da escola. 

Vitral e parapeito 

 Uma vez que todos os materiais podem ser utilizados para a realização de trabalhos de 

Expressão Plástica, desta vez recorremos a embalagens de um conhecido bolo para enfeitar-

mos o vitral da escola. Usando papel de seda, cartolinas coloridas e serapilheira pintada com 

motivos primaveris, criámos uns bonitos e originais quadros. 



Painel de entrada 

 Aproveitando “A Joaninha Quadrada”, realizada aquando da visita da escritora Marília 

Ascenso, embelezámos as janelas da nossa sala com paisagens primaveris.  

Janelas - sala do 3.º ano 

 Com a ajuda de alunos de todas as turmas, 

foi criado um painel de primavera com lápis de 

pastel, que teve como base uma obra de Amadeo 

de Souza Cardoso: “Saut du lapin”.  De seguida, 

e como analogia à mudança de tempo/ de esta-

ção, a turma do 4.º ano elaborou relógios em 

copos de gelado e tubos de cartão. É tempo de 

cor! É tempo de primavera! 

Amadeo de Souza Cardoso 



Painéis de sala de aula 

2.º Ano  

3.º Ano  

 A primavera é a estação da cor e da alegria. Foi com este objetivo que realizámos um 

painel, tendo por base os galgos da obra de Amadeu de Souza Cardoso. Para isso, recorre-

mos a cartolinas de cores variadas e papel de fantasia, assim como a diferentes técnicas — 

mosaico, dobragens e colagens. Os nossos trabalhos foram enquadrados no painel, de for-

ma harmoniosa.   

Baseados, uma vez mais, em Almada Negreiros, construímos um painel de sala de 

aula dedicado a conteúdos matemáticos: perímetro, centésima e figuras e sólidos geométri-

cos. 

 A “matematicar”, estamos sempre a criar! 



Páginas soltas 

1.º Ano  

A consoante “b” 

Antónimos 

 Quando aprendemos a consoante “b”, 

muitas palavras novas surgiram na nossa 

ortografia: Benedita, bolota, boneco, cabelo, 

balão e bola. E como o nosso José de Guima-

rães nunca é esquecido, aproveitámos algu-

mas obras destinadas a um estádio de fute-

bol, onde a bola é um ponto central, e realizá-

mos um bonito trabalho de pintura com as 

quatro principais cores da sua obra: azul, 

amarelo, verde e vermelho. 

 Ainda na área de português, aprendemos, através de recortes, colagens e tecelagem, 

as palavras com significado contrário. Para isso, trabalhámos a pares e conhecemos um 

novo instrumento: o tear. Utilizámo-lo de forma diferente do habitual e, com lã de diferentes 

cores, entrelaçámo-la ao nosso gosto. De seguida, utilizámos revistas para procurar ima-

gens e a respetiva legenda. Que criativos! Este trabalho esteve exposto no vitral da entrada 

da escola. 



3.º Ano  

Concurso Pequeno Grande 

 Para iniciarmos um novo ano da melhor forma, dedicámo-nos a um Projeto da Fundação 

Calouste Gulbenkien e AGECOP. 

 Fizemos uma obra original que muito trabalho nos deu, mas tanto esforço e dedicação 

valeram a pena! 

 E como as imagens valem mais do que mil palavras, saboreiem estas que se seguem:  

O processo: 

O resultado final: 

 Como forma de conclusão do estudo do tema “Os Animais”, fizemos um trabalho que 

nos levou a descobrir informações muito curiosas e interessantes sobre a Vespa-Asiática. 

Quando concluímos este estudo, elaborámos um cartaz informativo. 

A vespa-asiática 

Se da vespa-asiática não vai gostar 

Para o S.O.S deve ligar 

E o que não deve fazer 

É desatar a correr. 

 

Se a vespa-asiática é um problema 

Deve escrever um lindo poema 

Pode picar com o ferrão 

Se não fugir como um foguetão. 

Miguel Vicente 


