
  Música para o olhar... 

julho de 2018 

  Encerramento do ano letivo 

  SummerTime, Summer School  

Momentos para recordar... 



Encerramento do ano letivo 

Era uma vez… 

 

Era uma vez uma pintora portuguesa chamada Maria Helena Vieira da Silva. Saiu de 

Portugal apenas com treze anos, com destino a Paris. Era muito famosa, mas a fama nunca lhe 

importou, apenas a arte. 

Um dia, encontra Almada Negreiros e elogia-o bastante, tratando-o como ele próprio se 

intitulava: “Poeta de Orfeu, Futurista e Tudo…” 

Aos dois artistas junta-se, entretanto, Amadeo de Souza Cardoso, “a Primeira Descober-

ta de Portugal na Europa do século XX”. 

Surge Fernando Pessoa  que lê: “O poeta é um fingidor, finge tão completamente…”.  

Almada, ao reconhecer Fernando Pessoa, apresenta-o aos seus amigos pintores. 

Após uma longa conversa, concluem que os tempos mudaram imenso… os seus qua-

dros são expostos nos maiores museus da Europa e da América e vendidos por milhares de 

euros. 

Fernando Pessoa, sempre parco em palavras, exclama: “A minha Pátria é a Língua Por-

tuguesa”. 

 

           “As pessoas que mais admiramos são aquelas que nunca acabam”. 

 

  4.º ano 

 Como forma de homenagear aqueles que admiramos e estudámos ao longo do ano, surgiu o 

nosso musical “Música para o Olhar”, no dia 30 de junho. 

 Deste modo, foi possível lançarmos um Olhar Intemporal sobre Encontros e desencontros 

de Vidas Singulares. 



Almada Negreiros 

Amadeo de Souza Cardoso 

Helena Vieira da Silva 

Fernando Pessoa 

José de Guimarães 

Nascimento: 14 de novembro de 1887 

Falecimento: 25 de outubro de 1918  

Nascimento: 7 de abril de 1893  

Falecimento: 15 de julho de 1970  

Nascimento: 13 de junho de 1908  

Falecimento: 6 de março de 1992  

Nascimento: 25 de novembro de 1939  

Nascimento: 13 de junho de 1888  

Falecimento: 30 de novembro de 1935  





 Mente sã em corpo são… 

 Depois de um ano de trabalho, dedicação e muita aprendizagem, fomos contemplados 

com um conjunto de atividades lúdico-pedagógicas aliciantes, para todos os gostos! 

SummerTime, Summer School 

Praia 

Imaginação quanto baste e liberdade para brincar… assim somos felizes! 



Workshop “Cake Design”  

Que nunca nos faltem momentos como estes… doces e coloridos! 

Entre deliciosas opções 

Tivemos que selecionar 

As melhores coberturas 

Para o nosso estômago alegrar! 

 



Parque do Carriçal: jogos tradicionais 

Muito se falou em arte ao longo do ano…  

Também nos momentos de brincadeira a usamos, pois “brincar é a arte de usar a mente, 

entretendo-a”. Que sejamos sempre artistas, brincando muito! 



Kids Yoga 

Por vezes, também devemos parar para ouvir o nosso corpo. 

Tivemos a oportunidade de conhecer uma nova prática: o ioga! 



Jogos aquáticos 

Se brincar já é prazeroso, fazê-lo dentro de água nem se fala! 

Mergulhámos nestas brincadeiras e encontrámos muita  

diversão!  



Ténis 

Desta vez foi a modalidade do ténis 

que nos proporcionou momentos 

divertidíssimos, quer no interior, 

quer no exterior das instalações do 

Sport Club do Porto.! 

 

E o exercício físico continuou a desafiar-nos…  



Born to Move 

Música... 

Dança... 

Jogos... 

Toca a mexer! Toca a explorar o nosso corpo! 

De uma forma divertida, tivemos a oportunidade de desenvolver habilidades de equilíbrio, 

coordenação e concentração. Tudo com muito ritmo à mistura! 



Educação Ambiental 

“Conta-me e eu esquecerei… 

Mostra-me e eu lembrarei… 

Envolve-me e eu entenderei!” 

 

 

Por vezes é preciso “ver para crer”.  

Pois bem, para percebermos que para usufruirmos de alguns serviços, há todo um trabalho 

que precisamos de valorizar, visitamos a área de Gestão de Resíduos de um local que todos 

conhecemos bem - NorteShopping.  



Futebol 

O exercício físico não terminou! 

No Sport Clube da Senhora da Hora aprendemos que só ganharemos campeonatos se 

soubermos trabalhar em equipa! 



Sons & Tons 

Que a nossa vida seja sempre como 

uma caixinha de música… e que nos 

reserve bonitas melodias! 

Experimentar é aprender…  

Sendo as vivências sensoriais constantes estímulos para o cérebro, partimos à exploração  de 

alguns sons que nos rodeiam. 

O mundo que nos rodeia está repleto de informações que nos chegam através dos nossos 

sentidos. 



Sweets for my Sweet  

“O doce nunca amargou!” 

 

Dedicámo-nos à culinária e confecionámos estas saborosas gomas, já que fazem as delícias 

de miúdos e graúdos!  

Um belo momento para partilhar... 

Coloridas… 

 

De diversas formas... 



Bowling 

Nada melhor que terminar este vasto leque de atividades de verão com muita perícia! 

Bowling… 

Para mais tarde recordar... 



Até setembro... 

É desta forma que termina mais um ano letivo… 

 

É assim a nossa escola… 

Um espaço em que podemos confiar… um lugar que nos faz acreditar que é possível 

crescer e  construir o nosso conhecimento para VENCER! 

 

Até setembro! 


