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     Dezembro 

 

 

 

2020 

 

Chegado o momento de nos/vos desejarmos Bom 

Ano olhamos para o que realizámos, para o que somos, e eis-

nos, novamente, mantendo a génese do nosso ser, 

continuando no caminho em que acreditamos: «Numa 

Pedagogia Diferenciada, numa Escola de Sucesso». 

 
«Aprender a Olhar o Tempo e o Espaço» mais não é 

do que o nosso compromisso com um projeto globalizante, 

que aposta no desenvolvimento das competências na área de sensibilidade estética e 

artística, de interpretação e de fruição, promotores de culturas, da interação e articulação de 

diversos saberes. 

 

Desde há milénios, que a imagem nos permite a possibilidade de comunicação com 

os outros e, sabemos, hoje, que quando a imagem é projetada por si mesma, falamos no 

desenvolvimento da nossa memória orgânica. 

 
Afinal, por meio da Arte, é possível aprender, adquirir novas habilidades e conhecer 

diferentes perspetivas e sensações. 

 
 A «escolha», dos quatro artistas plásticos para integrar o currículo de escola, nunca 

deixou de olhar, primeiramente, o perfil das nossas crianças e tê-las como referência 

primordial das nossas decisões. 

 
O uso da cor, a diversidade do traço, a simplicidade da obra para além do primeiro 

olhar, o reconhecimento nacional e internacional do artista foram os elementos principais 

da nossa preferência. 

 
Que o Novo Ano permita conhecer as obras originais nos diferentes lugares 

que vos propomos. 
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AMADEO DE SOUZA CARDOSO 

(1887/1918) 

 “Desejo que uma manifestação de arte, seja    

  uma manifestação intensa, 

  uma prova de cultura e de vida.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conhecer obras originais 

Museu Amadeo de Souza Cardoso, Amarante 
Museu Calouste Gulbenkian. Lisboa 

Museu Nacional de Arte Contemporânea – Lisboa 
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JOSÉ DE ALMADA NEGREIROS 

(1893/1970) 

«Em Almada tudo se confunde. 

Era o ator de si próprio,o protagonista, o 

dramaturgo.» 

 

 

 

«Se escrevo ou leio ou 
desenho ou pinto,  

Logo me sinto tão atrasado 

No que devo à eternidade,  

Que começo a empurrar para 
diante o tempo» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conhecer obras originais 

Para ver: 
Museu Calouste Gulbenkian. Lisboa 

 
Para ler: 

A invenção do dia claro 

Poemas escolhidos 

A engomadeira 

Quadro azul 

Manifesto anti-Dantas por extenso 

Pierrot Arlequim 

Três histórias desenhadas 
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MARIA HELENA VIEEIRA DA SILVA 

(1908-1992) 
 

«Eu lego aos meus amigos 

               Um azul cerúleo para voar alto 

                            Um azul cobalto para a felicidade.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conhecer obras 
originais 

Arpad Szenes - Vieira da 
Silva Museu Lisboa 

Museu Calouste 
Gulbenkian. Lisboa 
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JOSÉ DE GUIMARÃES 

(1939   ) 

 

“As obras de arte não são feitas para estar 

engaioladas. 

 Há que fazê-las viajar” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conhecer obras 
originais 

Centro Internacional das Artes 
José de Guimarães, Guimarães 

 
Biblioteca Nacional, Lisboa 

 

 


