
Passo a passo até à Primavera 

abril de 2018 

  Painéis de inverno 

  Visitas de estudo 

  Decorações de carnaval 

  Primavera 

 

Presentes do dia do pai 
 

 1.º ano: caixa surpresa 

 2.º ano: jogo do galo 

 3.º ano: tapete para rato 

 4.º ano: mini-álbum 

 

“De fraldas e cores ao 

caderno diário… entre a 

partida e a chegada”  



Painéis de inverno 

O “triângulo” e o “quadrado”, 

nesta época fria, juntaram-se a José 

de Guimarães na elaboração de um 

novo painel de sala de aula. Eles, que 

adoram pregar partidas, foram o ponto 

de partida para este invernoso painel.   

1.º Ano 

2.º Ano 

 A nossa maior inspiração para a realização deste painel foi a obra de leitura obrigatória 

“A Menina Gotinha de Água”, de Papiniano Carlos. 

 Após a sua leitura, rapidamente percebemos que havia uma clara ligação da obra ao 

ciclo da água. Esse aspeto despertou o nosso interesse e, utilizando a pintura, os recortes e a 

colagem, elaboramos o nosso painel, retratando este ciclo que tantas vezes ocorre.  



Construímos o painel de 

inverno como se de dois painéis se 

tratasse. Dividido em duas partes 

iguais, num dos lados reunimos a 

obra “Auto-retrato” de Almada 

Negreiros e sobrepusemos um “Auto

-retrato” do mesmo artista. Do lado 

oposto, pintamos o fundo com gua-

che em tons invernosos e colamos a 

reprodução de outra obra de Alma-

da, realizada com cartolina, lápis de 

cor e papel Eva. Em modo carnava-

lesco, colamos a reprodução das 

figuras do autor em estudo. 

 

 

 

3.º Ano 

4.º Ano 

  

 A nossa sala foi invadida por um simpático pássaro, transportando dois esquimós, 

que nos anunciaram a chegada do inverno. Tendo como ponto de partida a obra singular 

“Kô e Kô et les deux esquimaux”, de Maria Helena Vieira da Silva, o pássaro, tão presen-

te nas ilustrações deste livro infantil, trouxe no bico algumas das suas páginas soltas, 

reunindo quadras alusivas a esta nova estação. 

 E sendo tempo de muito frio, nada melhor do que manter bem agarradinhas a arte 

e a literatura! 



Decorações de inverno 

Exterior 

2.º Ano 

Interior 

1.º Ano 
2.º Ano 



Visitas de Estudo 

 Fomos ver algumas curtas-metragens ao Teatro Rivoli, para celebrar o conhecido Festival 

Internacional de Cinema Infantil e Juvenil do Porto. 

 De todas as que vi, a minha favorita chamava-se “Príncipe Ki Ki Do: A chávena”. Na minha 

opinião, o príncipe estava muito interessado em ajudar quem precisasse. Para além de me 

fazer rir, ensinou-me que não devemos ser maus uns para os outros e que devemos ajudar 

quem precisa. 

 No final, deixaram-nos opinar sobre o que vimos, o que me deixou muito feliz.  

  

   Texto coletivo - 2.º ano 

 Hoje, dia trinta e um de janeiro, fomos assistir a um festival de cinema infantil, no Rivoli. 

Estavam lá várias crianças. 

 Este festival era composto por nove filmes. A duração de cada um variava. Uns eram cur-

tas-metragens e outros eram mais longos. Havia histórias de ação, mas quase todas tinham um 

pouco de comédia.  

Os filmes foram realizados por pessoas de vários países e transmitiram-nos lições impor-

tantes. 

 Gostámos muito deste festival! 

  

   Francisco Martins - 4.º ano 

   Laura Alves - 2.º ano 

   Tomás Seródio - 2.º ano 

   Isabel Fernandes - 4.º ano 



  

“É de pequenino que se torce o pepino”. 

Este foi o mote para mais uma saudável e apetecível visita de estudo. É urgente criar e/

ou modificar hábitos alimentares, ensinando desde tenra idade que somos aquilo que comemos. 

Terminada a visita, seguimos uma receita especial, cujos ingredientes foram apenas 

folhas e lápis de cor. Simples, não?  

E o resultado… deliciosos trabalhos! Bom proveito! 

   Bárbara Cerqueira - 1.º ano 

   Francisco Carreiras - 3.º ano 

   Francisca Soares - 2.º ano 

   Martim Ferreira - 4.º ano 



Hoje, dia treze de março, fomos assistir a um concerto na 

Casa da Música, no Porto. 

Quando chegamos, encaminharam-nos para a sala do 

espetáculo e, antes de começar, foram distribuídas clavas por 

todas as crianças presentes. 

No início, o dono da quinta apresentou os seus animais. 

O rato e as abelhas representaram os instrumentos de corda. 

Os pássaros, os patos, o pónei, o cão, o elefante, os patos e os 

gatos tocaram instrumentos de sopro. As nuvens usaram os ins-

trumentos de percussão. 

Durante o concerto, tocamos as clavas que recebemos, 

cantamos e fizemos gestos para imitar alguns animais. 

Esta atividade foi divertida e interessante! 

   Texto coletivo - 2.º ano 

E porque amizade é partilha… partilhamos um dos momentos de Filosofia 

para Crianças... 

   Sofia Sargaço - 2.º ano 

   Leonor Ribeiro - 2.º ano 

Um amigo é muito importante, porque me ajuda e está sempre pronto a apoiar-me. 

Eu tenho muitos amigos que gostam de mim, principalmente meninas que estão sem-

pre disponíveis a dar a sua opinião. 

Admiro muito que nunca me deixem de parte e que tenham bom coração. 

Ter amigos é  melhor coisa! 

   Carolina Silva - 4.º ano 



Um olhar sobre o Carnaval... 

“Os olhos são o espelho da alma”... 

Com a elaboração deste painel  provamos que os olhos são o espelho de muita criativi-

dade também!  

Partimos da obra “Les Yeux”, de Maria Helena Vieira da Silva, para receber o carnaval 

na nossa escola. 

4.º Ano 

Todos contribuímos para a decoração do cenário para as tradicionais fotografias individuais e 

de grupo.  Para tal, cada turma inspirou-se numa obra do artista plástico em estudo, criando a 

sua própria máscara. 



E recordar é viver... Dentro do meu coração guardo pequenas lembran-

ças de momentos partilhados contigo. Para ver, rever, relembrar e mais tarde 

recordar!  

Dia do Pai 

1.º Ano 

2.º Ano 

Uma das guitarras de Amadeo de Souza Cardoso foi o nosso ponto 

de partida para a elaboração deste presente tão especial. 

Transformamos a “caixa” da guitarra num divertido tabuleiro de jogo 

do galo e no seu “braço” colocamos as peças, feitas em massa de modelar. 

Decoramos a guitarra com cartolina e papel fantasia. 

Concluído este presente para alguém tão especial, só nos resta jogar 

este jogo genial. 

 Elaboramos um tapete de rato como presente para o pai. Para tal, cada um 

de nós realizou dois desenhos à vista de obras de Almada Negreiros. Depois de os 

colorirmos e sobrepormos, plastificamo-los e, por fim, colamos papel Eva como 

base. 

3.º Ano 

 Pai, medir o amor que sinto por ti não é fácil. Mas, para te presentear 

neste dia, a geometria e a medida tive que utilizar! Neste mini-álbum reunimos 

momentos nossos, para mais tarde recordar. 

4.º Ano 



1.º Ano 

Ser Pai é fazer tudo pelo filho. 

O meu pai é carinhoso, gentil e muito amoroso. É a melhor pessoa do mundo! 

Alexandre Matos - 4.º ano 

Ser Pai é ter uma responsabilidade muito grande. 

O meu pai é a pessoa mais importante da minha vida. 

João Ferreira - 4.º ano 

Rita Luís - 4.º ano 

O Pai é um grande amigo que cuida de mim. Com ele sou feliz. 

O meu pai é carinhoso, engraçado e brincalhão. Ele faz tudo para me alegrar. 

Adoro o meu pai! 



“De fraldas e cores ao caderno diário...  

                                                    …entre a partida e a chegada”  

Com a chegada de um novo ano, os alunos que frequentam os 5 anos do Jardim de 

Infância estão a um passo de uma nova aventura...Passo a passo até ao 1.º! 

Visitaram o Externato Arco-Íris e tiveram uma manhã bem produtiva.  



Passo a passo chegamos finalmente à primavera… 

Veio de mansinho, sem darmos por ela… 

Literatura e arte 

Sempre em união 

Criatividade faz parte 

É uma forma de expressão! 

4.º Ano 

João Sousa– 3.º ano 

Matilde Pereira - 1.º ano 

Eduardo Luís - 2.º ano 

“O Coelhinho Branco” 

António Torrado  

“A Menina Gotinha de Água” 

Papiniano Carlos 

“As Aventuras de Pinóquio” 

                     Carlo Collodi 

“A Maior flor do Mundo” 

José Saramago 


