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25 de abril 

“Não tenho culpa de ter nascido em Portugal e exijo uma pátria que me mereça.” 

Almada Negreiros 

 

Aquando da celebração do Dia da Liberdade, os alunos do 3.º ano aliaram-no à 

área de Matemática e ao estudo do metro quadrado. Elaboraram um trabalho geomé-

trico, constituído por desenhos de obras de Almada Negreiros e frases do mesmo. 

Já os alunos do 4.º ano recolheram, junto de familiares, testemunhos de vivên-

cias dos tempos que antecederam o 25 de abril e, também, do próprio dia da revolu-

ção. 



Amadeo de Souza Cardoso 

 No âmbito das comemorações dos 50 anos da delegação francesa da Fundação 

Calouste Gulbenkian, foi inaugurada no mês de abril, no Grand Palais, em Paris, uma 

exposição  de obras de Amadeo de Souza Cardoso. 

 Na semana em que a exposição foi inaugurada, com destaque na imprensa portu-

guesa, dedicámo-nos à realização de trabalhos relacionados com as obras deste gran-

de artista. 



Dia da mãe 

3.º Ano  

1.º Ano  



1.º Ano  

2.º Ano  

3.º Ano  
4.º Ano  

Para um banho cheiroso! 

 

Frasco de sais de banho, 

decorado com massa de 

modelar, inspirada numa 

obra de José de Guimarães. 

Corte e costura! 

 

Bolsa de costura decorada por 

uma pintura de Amadeo de Souza 

Cardoso. 

Que presente saboroso! 

 

Compota de maçã e bola-

chas de manteiga. 

Dinheiro bem guardado! 

 

Porta-moedas elaborado com pacotes de 

leite e decorado com tecidos coloridos. 

 



Dia Mundial da Criança 

Luísa Fernandes Beatriz  Fernandes 

 Neste dia tão ansiado, recebemos a visita 

dos alunos do jardim de infância nas nossas 

instalações e por cá passaram todo o dia. Por 

isso, preparámos e apresentámos uma peça 

de teatro de fantoches, a partir da obra 

“Dicionário das Palavras Sonhadoras”, de  

António Mota. 

 Esta apresentação foi realizada pelos 

alunos do 3.º ano  e contou com a participa-

ção especial de alguns alunos das restantes 

turmas. Após esta atividade, realizámos a ilus-

tração do momento. De seguida, também nós 

fizemos um fantoche, desenhado e decorado 

ao nosso gosto! 



Dia 10 de junho 

Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas 

 Dia de Portugal! O nosso país, tão 

rico em símbolos e tradições, merece a 

realização de trabalhos à altura dessa 

riqueza. Neste dia, expusemos as nos-

sas obras que se focaram no mar, nos 

lenços dos namorados e em Luís de 

Camões.  

Assim, foi elaborada, a carvão e 

lápis de pastel, uma réplica da obra 

“Varina” de Almada Negreiros. Junto a 

este painel, apresentámos excertos de 

sonetos de Luís de Camões. 

Quer no parapeito, quer na receção da escola, expusemos répli-

cas da obra “Camões”, de José de Guimarães, em escultura, assim 

como latas de atum decoradas com galos de Barcelos — elaborados 

com massa de modelar — e desenhos inspirados nos lenços dos 

namorados.  



Encerramento do ano letivo 

De forma a terminar o ano letivo em convívio com os familiares, deslocámo-nos a 

Aveiro para um dia bem preenchido. Todos juntos, pudemos visitar a “Oficina do Doce”, 

onde vimos e participámos na confeção de ovos moles. Visitámos, também, o “Lugar dos 

Afetos”, onde foram dinamizadas várias atividades , brincámos livremente e usufruímos 

de um piquenique em convívio. Por fim, fizemos também uma viagem de comboio turísti-

co para, assim, conhecer toda a cidade. 



Finalistas do 1.º Ciclo 

Poesias 

Chegámos ao 4.º ano 

Por último, infelizmente, 

Adeus Arco-Íris! 

Para sempre na minha mente! 

Beatriz  Fernandes 

Vou ter saudades, 

Desta grande escolinha, 

Vou guardar grandes momentos, 

Nesta cabecinha! 

 

Cheguei à nova escola 

No intervalo brinquei 

Vi meninos a jogar à bola 

E raparigas a cantar! 

Ana Rocha 

Espero melhorar, 

Mais estudar, 

Até à faculdade 

Para melhor dinheiro ganhar. 

Rodrigo Neto 

Andaram a brincar 

Houve discussões 

Rir e chorar 

Que grandes diversões! 

Paulo Antunes 



Com conta, peso e medida 

1.ª semana  

2.ª semana  

Atividade: encenação de uma peça de teatro. 

 

Obras trabalhadas: “O Gato das Botas”, “O Firme Sol-

dado de Chumbo” e “O Pequeno Alfaiate Valente”. 

 

Descrição: em pequenos grupos, ensaiámos as falas 

da obra para, no final da semana, apresentarmos aos 

colegas. Fizemos, também, o desenho de um momento 

da  história e decorámo-lo. 

Atividade: realização de uma maqueta da escola. 

 

Descrição: em primeiro lugar, observamos o exterior da escola e fizemos o desenho à 

vista. De seguida, analisámos a planta da escola — o primeiro e o segundo pisos — 

para procedermos à decoração da mesma, com o desenho dos elementos existentes 

em cada espaço e a criação de paredes e portas. 



3.ª semana  

Atividade: realização de experiências. 

 

Descrição: ao longo da semana, tornámo-nos verdadeiros cientistas e fizemos diver-

sas experiências com água, tintas, ar, alimentos e flores. Pudemos verificar, assim, 

diversos fenómenos e compreender a sua explicação. 

 Ao longo desta semana, alguns de nós participaram num atelier de Expressão 

Plástica, no qual a observação da natureza foi o foco principal. Foram várias as ativi-

dades realizadas, desde a recolha de folhas e flores, passando pela sua observação à 

lupa, até ao desenho e pintura em papel ou tela. 



4.ª semana  

Atividade: culinária 

 

Descrição: confeção de vários doces para uma “Prova de Sabores” a realizar no últi-

mo dia de atividades, dia 29 de julho, para surpreender os familiares no refeitório da 

escola. Transformámo-nos em verdadeiros chefes de cozinha e preparámos tudo: 

gelados, gofres, sumo de laranja, bolachas, pães de chocolate e tarte de maçã. Além 

disso, elaborámos convites para os nossos familiares e os tabuleiros usados no lan-

che. Sem dúvida, uma bela forma de terminar o ano! 


