
MOMENTO
S… 

   … QUE FAZEM PARTE DA NOSSA HISTÓRIA! 

Natal, 2018 



Olá Escola! 

Chegou a nossa vez, chegou a tua vez!  

É tempo de novas personagens surgirem... 

1, 2, 3… ERA UMA VEZ… 

 

 Olá escola! Finalmente o regresso, o regresso das letras, o regresso das cores… ao 

Arco-Íris. 

 Iniciámos um novo ano, preparados para vos apresentar, página a página, novos ca-

pítulos da nossa história! 

 As personagens já todos conhecem, e o desenlace? O que vai acontecer?  

 Preparem-se para ver! 



O outono em palavras 

 Bem vindo outono 

 

 O outono é a estação do ano que surge depois da mais quente das 

estações, o verão. 

 Este ano teve início no dia vinte e três de setembro e terminará no 

dia vinte e um de dezembro. 

 Uma das caraterísticas do outono é a paisagem revestir-se de co-

res diferentes, pois as árvores ficam cada vez mais despidas e as folhas 

que delas caem são muito coloridas: avermelhadas, alaranjadas, amare-

ladas, acastanhadas... 

 Sendo uma época de colheitas, é nesta estação que se fazem as 

vindimas. Mais tarde, com a comemoração do S. Martinho, pro-

va-se o vinho novo, juntamente com as castanhas.  

 Com a chegada do outono, as noites retornam mais cedo e o tem-

po fica mais frio, o que leva as pessoas a usarem roupas mais quentes. 

 Deveremos aproveitar estes dias para passear, contemplar a natu-

reza e aprender, porque ao observar o que nos rodeia estamos a cres-

cer.  

4.º Ano 

Tendo como inspiração duas obras de Almada 

Negreiros e no âmbito do estudo de 

“Coordenadas”, na área de Matemática, rein-

ventámos um tabuleiro de xadrez e decorámo-

-lo com castanhas. 

 

 

3.º Ano 



Ver o outono 

1.º Ano 

2.º Ano 

Inspirado na obra “Começar” de José de Guimarães. 

Inspirado na obra “Entrada” de Amadeo de Souza Cardoso 

Obras criadas pelas nossas mãos que foram edificadas  

noutro momento da nossa história! 



3.º Ano 

Inspirado na obra “Começar” de Almada Negreiros. 

4.º Ano 

Inspirado na obra “La Scala”, de Maria Helena Vieira da Silva. 

5 Anos 

Inspirado na obra “La Recolte”,” de 

Maria Helena Vieira da Silva. 



Também “Faz parte da nossa história…” 

 

De Manuel de Arriaga a Marcelo Rebelo de Sousa, vão muitos passos de diferença. 

Para implantar a República, a palavra que reinou foi a persistência.  

 

De forma a marcar este momento, elaborámos um cartaz informativo sobre os Presidentes 

da República.  

5 de outubro 

4.º Ano 

A arte não foi esquecida… uma obra de José de 

Guimarães foi o mote para a concretização deste 

trabalho. 



Depois de termos assistido à peça de teatro de marionetas intitulada “Frágil”, elaborámos um pai-

nel que relacionou as misteriosas figuras presentes nesta peça e uma obra de Almada Negreiros.  

 

 

 

As personagens principais foram as marionetas, que 

se multiplicaram, assim como a palavra outono. 

Um dia no teatro 

3.º Ano 



Dia Mundial da Alimentação 

 Para bem comer, os alimentos temos de conhecer! E foi desta forma que nos sentámos à 

mesa para explorar os nossos lanches. Será que temos uma alimentação saudável?  Que hábi-

tos alimentares devemos mudar? 

 Depois de muito refletir, para a cozinha decidimos  ir…  

 Um bolo com frutos do outono, ficou pronto a servir!  

5 anos 

 Se os pequeninos criam, os mais velhos aplaudem! 

 Como os provérbios também “fazem parte da nossa história…”, 

os alunos do 4.º ano partilharam alguns relacionados com este dia! 

4.º ano 

Palmas para miúdos e graúdos e 

bom apetite! 



Visita de Estudo ao Museu Amadeo de Souza-Cardozo 

No dia vinte e seis de outubro tínhamos de estar na escola pontualmente às nove horas, 

com o uniforme que utilizamos para as visitas de estudo. 

Quando estávamos todos prontos, dirigimo-nos à camioneta, juntamente com as outras 

turmas e professoras. 

A viagem demorou aproximadamente quarenta e cinco minutos. Chegámos ao Museu 

Municipal Amadeo de Souza-Cardoso, aguardámos um momento e chegou a nossa guia, cha-

mada Maria Rosa. Deu-nos algumas informações sobre a vida e obra de Amadeo, embora já 

soubessemos algumas.  

De seguida, passámos pelo Corredor do Amor e chegámos à exposição de Amadeo. Nes-

ta sala, vimos obras com características muito distintas: cores vivas, figuras geométricas, pala-

vras, números, paisagens e retratos. As suas obras eram muito criativas, mas um pouco confu-

sas e difíceis de interpretar. 

Prosseguimos a visita e fomos ver obras de Almada Negreiros, o pintor que trabalhamos 

no terceiro ano. Vimos quadros com cores mais escuras, mais retratos e alguns mais realistas. 

Observámos um quadro da família que nos transmitiu amor e emoção. 

Por último, vimos obras de Acácio Lino, um pintor amarantino cujos quadros eram realis-

tas e sobretudo retratos. 

Terminada a visita, regressámos à escola e, após o almoço, relembrámos oralmente tudo 

o que vimos e percebemos que enriquecemos os nossos conhecimentos sobre estes artistas 

portugueses. 

3.º Ano 



Visita de Estudo à Quinta Pedagógica Santa Isabel 

 

 No dia 31 de outubro fomos aprender mais sobre a desfolhada. Ficámos a saber que os 

grãos de milho também se podem chamar maçaroca e que tirar os grãos da espiga é debu-

lhar. Dançámos e cantámos em roda todos juntos e o milho conseguimos debulhar. Ainda fo-

mos conhecer e alimentar os animais da quinta. 

 De regresso à nossa sala, depois de fazer o registo da nossa visita, pipocas fomos pro-

var. 

5 anos 



É tempo de folhear uma nova página da nossa história… 

É tempo de Natal! 

 

Finalmente, o tão esperado momento chegou. Veio de mansinho, aos quadradinhos, vestiu-

se de preto de branco e tornou a nossa escola na mais bonita galeria de arte de Natal. 

Conseguimos, também somos artistas!  

Telas de calçada portuguesa, transformaram a nossa história de Natal e tornaram-na única 

e original. 

1.º Ano 

2.º Ano 



 

Todas as obras de arte têm um valor incalculável. As 

nossas não fogem à regra. Por este motivo, têm uma 

protecção à altura! Que belos soldadinhos de chumbo!                                                                                         

  

  

3.º Ano 

4.º Ano 



 

Amigo Pai Natal, 

Prometo que não me vou portar mal! 

 

Ó Pai Natal queridinho 

Espalha, por todo o mundo, carinho!  

Vem depressa da Lapónia 

E traz um presente para a tia Antónia! 

 

Pai Natal amado 

Já viste o nosso quadro? 

Eu queria ser Pai Natal 

E ter um carro com renas  

Para pousar nos telhados 

Mesmo ao pé das antenas. 

 

Descia com o meu saco  

Ao longo da chaminé, 

Carregado de brinquedos 

E roupas, pé ante pé. 

 

Em cada casa trocava 

Um sonho por um presente. 

Que profissão mais bonita 

Fazer a gente contente!   

(Luísa Ducla Soares) 

 

2.º Ano 

Canção 4.º Ano 



 

Pai Natal, não te esqueças de ninguém 

Espero por ti no ano que vem! 

  

 

A nossa galeria de Natal fica por aqui… 

 

Chegou a hora do descanso do artista, com a certeza de que para o ano outras galerias farão 

parte da nossa história. 

5 Anos 


