
Painéis de inverno 

Musical “Fã” 

Musical “A Incrível Fábrica 

dos Oceanos” 

Decorações de Carnaval 

Prendas do Dia do Pai: 

 1.º ano: escultura 

 2.º ano: suporte 

para fotografia 

 3.º ano: suporte 

para chaves 

 4.º ano: escultura 

Páginas soltas 



Painéis de inverno 

Era altura de dizer adeus aos tem-

pos de outono e receber o inverno e aqui-

lo que o caracteriza: frio, nuvens, pingos 

de chuva e tudo o que precisamos para 

os combater.  

Assim, partindo de duas obras de 

José de Guimarães, o nosso painel de 

sala foi alvo de uma transformação 

friorenta, mas colorida! 

1.º Ano  

2.º Ano  

 Para a elaboração do nosso painel de inverno inspirámo-nos em três obras de Ama-

deo de Souza Cardoso. 

  Deste modo, com recurso a papel de alumínio dourado e prateado, produzimos refle-

xões (conteúdo que estudámos nas aulas de matemática)  de alguns elementos das obras 

do nosso artista plástico (casas, barcos e árvores).  O fundo do nosso painel não ficou ao 

acaso. Criámo-lo com o auxílio de esponjas, utilizando a técnica da sobreposição de cores.  

 Adorámos o resultado! 

 



3.º Ano  

   Porque é inverno e tendo como 

ponto de partida a obra “Árvores Inver-

nais” do artista plástico  Almada Ne-

greiros recriámos as nossas próprias 

árvores invernais.  

A obra em estudo em Educação 

Literária “As Aventuras de Pinóquio” foi 

o mote para a segunda parte do nosso 

painel. Para isso realizámos, em carto-

linas, os nossos “Pinóquios” articula-

dos.  

O resultado foi este bonito painel! 

4.º Ano  

Aquilo que o Adamastor impediu, mas o navegador descobriu… E os alunos do 4.º 

ano também! 

 Navegámos por mares nunca antes navegados e descobrimos a História de Portu-

gal. 

 Perdido no meio do oceano, encontrámos “O Naufrágio” de Maria Helena Vieira da 

Silva que enfrentou, destemidamente, o Adamastor, força indomável da natureza.  



Painel de inverno 

Exterior 

Partindo das duas obras de José de Guimarães que inspiraram a criação do painel 

de inverno da sala de aula, elaborámos um cartaz de menor dimensão, que esteve ex-

posto no painel exterior e no qual o nosso logótipo anunciou a chegada do inverno! 

1.º Ano  

Para a decoração das janelas 

de sala de aula  o tema “Árvores In-

vernais” foi mantido.  

As árvores foram realizadas 

em cartolina branca, rodeadas de 

flocos de neve, que nos remetem 

para  um inverno bem fresquinho! 

3.º Ano  Janelas 



Visita de estudo 

Musical “Fã” 

O invernoso mês de janeiro, também ficou 

marcado pela ida ao musical dos Clã, intitulado 

“Fã”.  

Assim, decorámos a nossa escola com de-

senhos dos nossos momentos preferidos do tea-

tro, sobrepostos nas letras F e Ã, constituindo a 

palavra “Fã”.  



Visita de estudo 

Musical “A Incrível Fábrica dos Oceanos” 

 Tão rica é a obra de José de Guimarães! É por este motivo que tantas vezes serve de 

ponto de partida para os nossos trabalhos. Desta vez, após a ida ao teatro para assistir ao 

musical “A Incrível Fábrica dos Oceanos” e a ilustração do nosso momento ou personagem 

preferidos, criámos um painel que imitou um colorido oceano e, com recurso a simples pra-

tos, decorámos o vitral da escola com marcos “ondulantes” da nossa vista. 

Vitral 



Carnaval… “sobre rodas” 

A época mais colorida e animada do ano chegou! E, como é nosso hábito, tudo 

foi preparado pormenorizadamente.  O mote para as decorações da escola partiram dos 

carros alegóricos, tradicionais nesta época. Assim, tudo se desenvolveu em torno dos 

carros e sinalização a eles inerente.  

1.º Ano  

Com uma caixa de ovos como base, elaborámos um carro inspirado nas obras de 

José de Guimarães e um sinal de trânsito. De seguida, enfeitámos toda a caixa e acres-

centámos o título “Carnaval” e o nosso logótipo.  

2.º Ano  

Como não há carro sem matrícula, relacionámos o nosso trabalho decorativo com 

a Matemática. Observando atentamente a matrícula, verificamos que lá se encontra, se-

cretamente, a tabuada: 2 x 5 são 10 — e como se trata da tabuada do DOIS, aplicamos 

apenas estas duas letras! Para acompanhar, duas estrelas, a letra C de Carnaval e o 

mês e ano em que nos encontramos! Este procedimento foi realizado para as restantes 

tabuadas. 

Nada foi deixado ao acaso! 



3.º Ano  

Mais uma vez, foi feita a ponte entre a Matemática e a Expressão Plástica. Assim, 

neste trabalho conjugámos quatro importantes itens: o Projeto de Matemática “Poemas 

matemáticos”, o estudo das frações, o Carnaval e o artista plástico José de Guimarães. 

4.º Ano  

A nosso cargo ficou o painel que serviu de cenário para as tradicionais fotografias indivi-

duais e de grupo. Conjugámos o temas dos sinais de trânsito com a magia de Carnaval, distri-

buída por um mágico muito especial, inspirado em Almada Negreiros e em José de Guimarães! 



Dia do Pai 

1.º Ano  

“P” de Pai!  

Com obras tão diversificadas, parece que, por vezes, algumas foram destinadas a 

inspirar-nos em cada data comemorativa. Foi o que aconteceu no Dia do Pai!  

A escultura de José de Guimarães, onde encontramos a letra “P”, foi reproduzida em 

pasta de papel e decorada com diferentes materiais, para presentear alguém tão especial!  

Dia do Pai - prendas 

1.º Ano  



2.º Ano  

3.º Ano  

Como conseguir “navegar” pelas águas, 

nem sempre tranquilas, da vida sem a nossa 

melhor bússola?   

Inspirados numa das obras de Amadeo 

de Souza Cardoso, criámos um suporte para 

fotografias, com recurso a pasta para modelar, 

esferovite e tintas diversas. Por fim, polvilhá-

mos com purpurinas e obtivemos a receita 

ideia para a prenda do Dia do Pai.  

Dia 19 de março é uma data especial para todos nós. Como tal,  resolvemos pre-

sentear os nossos pais com um presente bem especial. 

Moldámos as nossas mãos em pasta de modelagem. Posteriormente, pintámo-las 

a gosto e decorámo-las, desenhando olhos inspirados na obra do artista plástico Almada 

Negreiros. 

O resultado foi um lindo despeja bolsos com “Alma”, para o nosso pai colocar as 

chaves do carro. 



4.º Ano  

Por mares nunca antes navegados, rumámos numa aventura com o nosso navega-

dor preferido. Com ele descobrimos um porto de abrigo, uma mão amiga, um companheiro 

para a vida... 

Juntos numa caravela, sob o olhar atento de D. Sebastião e Luís de Camões, reali-

zámos uma viagem .  

1.º, 2.º, 3.º e 4.º Anos  



Páginas soltas... 

1.º Ano  

Para assinalar o dia 6 de janeiro, explorámos a lenda 

dos Reis Magos e a nossa tarde de Expressão Plástica foi 

dedicada à realização de um trabalho com cartolinas cane-

ladas e filtros de café. 

Ainda no mês de janeiro, aprende-

mos o caso de leitura rr e a primeira pala-

vra que escrevemos foi “carro”. Associá-

mos a nova palavra a uma obra de José 

de Guimarães, cujos elementos dispuse-

mos ao nosso gosto. 

E porque estamos sempre a aprender novas letras ou casos de leitura, no mês de fe-

vereiro foi a vez de conhecermos a consoante s. Ouvimos e explorámos a obra “O Sapo no 

inverno”, de Max Velthuijs.  

De seguida, fizemos desenhos à vista das ilustrações da obra, escrevemos frases so-

bre as mesmas e criámos um painel que decorou o corredor da escola. 



4.º Ano  

Para findarmos a aprendizagem sobre o grau dos adjetivos, preparámos um traba-

lho “pop-up” magnífico, único, colorido, interessante, vistoso… Com tantos adjetivos, sofre-

mos de “adjetivite”.  

Infante D. Henrique, Bartolomeu 

Dias, Vasco da Gama e Pedro Álvares 

Cabral foram os principais impulsiona-

dores deste trabalho de grupo. Com 

eles descobrimos Ceuta, o Cabo da 

Boa Esperança, a Índia e terras de Ve-

ra Cruz e ficamos mais sapientes rela-

tivamente ao grande sonho dos portu-

gueses. Para além disso, também os 

nossos maiores sonhos foram partilha-

dos. 



Projeto de Matemática 

4.º ano 

Feliz é quem consegue relacionar a Matemática com outras disciplinas e aplicá-la 

numa história de literatura infantil.  

Infeliz é quem não percebe que a Matemática é um país lusófono e, por isso, fala 

português. 



De traços e cores ao caderno diário…entre a partida e a 

chegada 

janeiro 

O tempo passa e os alunos da sala 

dos 5 anos estão tão crescidos que...está 

quase a chegar a altura de ingressarem no 

1.º Ciclo!  

Mas antes que esse dia chegue, vie-

ram, no mês de janeiro, conhecer as nossas 

instalações e passar o dia na sala de aula. 

Os alunos do 1.º ano dividiram mesas  e ma-

teriais para bem receberem os colegas. Pre-

pararam um “Abecedário sem juízo” que mui-

to divertiu os mais pequenos e partilharam 

com eles aquilo que mais gostam de fazer 

neste novo ciclo. 

Passada a ansiedade inicial, todos ouviram a história “O rato do campo e o rato da ci-

dade”, que foi explorada oralmente. Envergonhados, mas já detentores de muitos conheci-

mentos, os mais novos expuseram aquilo que aprenderam sobre as característicos dos dois 

locais. De seguida, ilustraram a história e elaboraram um trabalho cuja personagem principal 

era, claro, um rato! Ainda houve tempo para ouvir e ensaiar uma canção e, por isso, também 

constava do trabalho um instrumento e uma pauta musical. 



março 

Assim que se iniciou o mês de março, recebemos novamente a visita os alunos dos 

jardim de infância. 

Neste segundo encontro, já todos se mostraram mais descontraídos mas também mui-

to curiosos em relação às atividades que iriam realizar. Desta vez, a Matemática teve um es-

pecial destaque. Ouviram, exploraram e ilustraram o conto “As três porquinhas”, da obra 

“Números com histórias”, de Luísa Ducla Soares. Dialogaram, também, relativamente à im-

portância da amizade, tema que foi destacado neste conto. 

 De seguida, foi o momento dos alunos do 1.º ano desempenharem um importante 

papel: ensinarem os alunos mais novos a adicionar com Barras de Cuisenaire. Após a mani-

pulação deste material, continuaram a “brincar com os números”, desta vez com cartas. E foi 

com elas que criaram o trabalho, com o formato dos naipes. 

 No final, e depois de tanto trabalho, ainda houve 

tempo para uma brincadeira: montagens criativas, 

com recurso às Barras de Cuisenaire. 


