


Regresso às aulas 

3...2...1...Vamos (re) começar! 

 Este arco-íris de palavras recebeu todos os alunos.  

 Palavras motivadoras para um ano de sucesso! 



Painéis de sala de aula 

5 anos 

1.º ano 

2.º ano 

Inspiração: José de Guimarães 

Inspiração: José de Guimarães 

Inspiração: Amadeo de Souza Cardoso e a obra 
“Estranhões e Bizarrocos” 

 Ano novo, artes novas! Chegou a hora de cada turma fazer o primei-

ro painel de sala de aula, já com cores de outono! 



3.º ano 

4.º ano 

Inspiração: Almada Negreiros 

Inspiração: Vieira da Silva 



Bem vindo outono! 
 

 Hoje, dia vinte e três de setembro, despedimo-nos do verão e recebemos o outo-

no. 

 Depois de uma estação bastante quente, preparamo-nos para a descida das tem-

peraturas, usando roupas mais quentes. Os dias tornam-se mais curtos e, assim, no-

tamos que anoitece mais cedo. 

 O outono caracteriza-se pela queda das folhas que, ao caírem no chão, o pintam 

de novas cores: vermelho, castanho, amarelo, cor de laranja… 

 Esta é a época das colheitas… os frutos como as castanhas, uvas, figos, romãs, 

nozes, dióspiros… estão prontos a deliciar-nos! 

 Pronta a encher-nos de alegria, surgirá também a típica festa desta estação: a 

festa do magusto! É nesta altura que se prova o vinho novo, resultante das vindimas. 

 O outono chegou com muitas novidades, por isso, devemos aproveitar para ad-

mirar a natureza, já que a vinte e dois de dezembro ela mudará novamente, com a 

chegada do inverno. 

Texto coletivo do 3.º ano 

Outono 

4.º ano 

 A partir da obra “La Recol-

te”, de Vieira da Silva, criámos 

um painel para decorar a nossa 

sala de aula com um padrão geo-

métrico e pequenas reproduções 

individuais da obra original. 



“Outono é uma palavra fresca, castanha e cheia 

de folhas coloridas.” 

Amadeo de Souza 

Cardoso 

Almada Negreiros 

José de Guimarães 



São Martinho 

Cartuchos elaborados pelos alunos das cinco turmas, decorados com elementos 

das obras dos artistas em estudo.  

Almada Negreiros 



 A turma do 2.º ano inspirou-se na obra “Les chevaux du roi”, de Amadeo de 

Souza Cardoso e, recorrendo a diversas técnicas de pintura e colagem, criou o sol-

dado Martinho numa paisagem a preto e branco.  

 O São Martinho também chegou às salas de aula! Para assinalar 

esta festividade,  cada turma realizou  uma atividade diferente.  

Os alunos do 1.º ano ordenaram as ima-

gens da lenda. Cortaram, pintaram e co-

laram. 



Natal 

 

O Natal é uma 

teia de afetos! 

 

 A recriar o ambiente de 

uma noite especial, a nossa 

entrada vestiu-se com as 

cores natalícias e encheu-se 

de sentimentos!  

 Com a colaboração de 

todas as turmas e recorren-

do aos mais diversos mate-

riais, o resultado é  uma au-

têntica obra de arte. 



Natal… Na província neva. 

Nos lares aconchegados,          

Um sentimento conserva 

Os sentimentos passados. 

 

Coração oposto ao mundo, 

Como a família é verdade! 

Meu pensamento é profundo,    

Estou só e sonho saudade. 

 

E como é branca de graça 

A paisagem que não sei,     

Vista de trás da vidraça 

Do lar que nunca terei. 
 
 

Fernando Pessoa 

Este menino 

é pequenino, 

qual passarinho 

a querer poisar 

devagarinho. 

 

Devagarinho 

poisa no ninho 

que o colo tem: 

ninho do colo. 

da sua mãe. 

 

Maria Alberta Menéres 



Presentes de Natal 

1.º ano 

2.º ano 

3.º ano 

4.º ano 

 O último dia de aulas foi o 

momento escolhido para surpreen-

der os nossos familiares! Quando 

chegaram à escola, viram uma ex-

posição de autênticas obras de ar-

te, inspiradas nos artistas traba-

lhados ao longo de todo o ano: Jo-

sé de Guimarães, Amadeo de Sou-

za Cardoso, Almada Negreiros e 

Vieira da Silva. 

5 anos 



Mais momentos natalícios 

Almoço de Natal, com direito a convívio em grupo e a uma ementa muito especial! 

Festa de Natal, em que cada turma apresentou uma canção ou dramatização aos 

restantes colegas. 



Visita da ilustradora Alexandra Gonçalves 

 Mais uma vez recebemos uma visita especial no último dia de aulas. No âmbito 

do projeto de português, e em colaboração com a Editora Livro Direto, este ano tive-

mos o prazer de conhecer o trabalho da ilustradora Alexandra Gonçalves.  

 Ensinou-nos novas e úteis técnicas de desenho e pintura, criando uma ilustra-

ção que a todos encantou! Deu a conhecer três das muitas obras que já ilustrou e, no 

final, e de forma muito carinhosa e personalizada, deixou um autógrafo a cada aluno.   

Ilustração feita por Alexandra Gonçalves, durante 

a apresentação aos alunos: desenho feito a partir 

de formas geométricas. 

Obras apresentadas ao alunos 

Autógrafos personalizados com 

ilustrações muito especiais 



 Gostei da visita de Alexandra Gon-

çalves, porque desenhar com formas ge-

ométricas parece mais difícil do que é. 

Percebi que os melhores ingredientes 

para fazer uma ilustração bonita podem 

ser todos os objetos que utilizamos para 

desenhar.  

João Duarte 

 Com a ilustradora Alexandra Gon-

çalves aprendi como desenhar melhor. 

Perguntei-lhe que material deveria usar 

para começar a treinar as minhas ilustra-

ções, ao que a ilustradora respondeu 

que seria melhor um marcador. 

Tomás Maçães 

Maria Inês 

Se eu fosse ilustrador 

Mostraria aos meus pais 

O dom de desenhar 

Quadros originais. 

Nuno Magalhães 

 Ilustrar é uma palavra que exige es-

forço e determinação, é colorida e tem 

várias técnicas. Pode ou não ter sombras 

e dá asas à imaginação até um mundo 

incrível! 

Francisca Soares 

Rita Madureira 

Carolina Pedro 


