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Artistas plásticos

Outono:

1.º ano - José de Guimarães

 regresso às aulas

2.º ano - Amadeo de Souza Cardoso

 épocas festivas

3.º ano - Almada Negreiros
4.º ano - Vieira da Silva

7
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tubro e nove
setembro, ou

Recomecemos…

Que seja o regresso das letras
e não só… que seja o regresso de
muitas aprendizagens!

Um novo ano, um novo painel para receber os alunos do 1.º ano.
Foi deste modo, com elementos característicos do artista plástico José de Guimarães que
demos as boas-vindas aos mais pequenos futuros artistas!

Comecemos pelas vogais… e vamos juntá-las!

1.º ano

E agora o “ão”, de “mão”...

João Duarte - 1.º ano

Maria João e Francisco Alexandre - 1.º ano

Tomás Maçães - 1.º ano

Painéis temáticos

1.º Ano
Chegámos ao 1.º ano! Entre letras, números e cores criámos o painel de sala de aula.
A obra “O Atleta” de José de Guimarães serviu-nos de inspiração. Também nós, nesta
nova fase, somos uns verdadeiros atletas... Correr e aprender!

2.º Ano
Na realização deste painel, inspiramo-nos numa das guitarras do nosso artista plástico
Amadeo de Souza Cardoso.
Para

a

individualmente,

reproduzir
recorre-

mos à técnica da dobragem, ao desenho à vista
dos restantes elementos
da obra e à colagem de
fios de diferentes cores,
para retratar as cordas.
Em vez do “MIL” existente
na

obra,

utilizamos

o

“CEM”, a propósito dos conteúdos de matemática e, com recortes de revistas, fizemos a sua
decomposição em cada uma das nossas guitarras.

3.º Ano
No início do novo ano, partimos à descoberta de um novo génio da arte - Almada Negreiros.
Construímos um painel de sala de aula a partir das pinturas a óleo sobre tela deste artista:
“Relação 9/10” (1957), “Quadrante 1” (1957), “A Porta da Harmonia” (1957), “O Ponto de Bauhütte” (1957) e “Retrato de Fernando Pessoa” (1964).
Utilizámos cartolina, papel de cenário, papel de fantasia, cola e carvão.

4.º Ano
Chegando ao quarto ano, estamos preparados para receber Maria Helena Vieira da Silva
e, com ela, desenvolver a nossa criatividade.
Foi o que aconteceu com a realização do nosso primeiro painel de sala de aula. Com base
na obra “Arpad et Vieira” (1939), construímos um verdadeiro museu. Neste pudemos reunir
várias obras de arte que reproduzimos, recorrendo à técnica do desenho à vista. No final, foi só
adicionar alguns “assíduos” deste museu, utilizando a técnica de rasgagem de papel.
Para conhecer este magnífico museu, basta visitar a nossa sala!

O outono é uma estação do ano que vem depois
do verão e antes do inverno. Começa no dia vinte e dois
ou vinte e três de setembro. Este ano começou no dia
vinte e dois.
No outono as folhas começam a cair. Escurece
mais cedo e, por isso, a duração do dia solar é mais curta do que a duração da noite.
Nesta estação também fica mais frio, logo devemos usar roupa e calçado mais quente.
Por esta altura do ano, aparecem alguns frutos que
não existem tanto nas outras estações. Exemplos disso
são: as castanhas, os dióspiros, os frutos secos, as
uvas, as romãs, os marmelos, entre outros.
Texto coletivo - 2.º ano

Recebemos o outono,
revestindo telas com jornais
e retratando algumas obras
de arte, de acordo com o
artista plástico em estudo.
À nossa criação adicionamos folhas recolhidas
do exterior.

5 de outubro

Monarquia?

República?
Foi com base nestas duas formas de governo que organizamos o trabalho alusivo à
Implantação da República.
Nesta tarefa não houve falta de liberdade para cada um de nós completar as frases
“Se eu fosse um monarca…” e “Se eu fosse um republicano…”.
O resultado… um belo painel para assinalar esta data.

4.º ano

Poemas à República
No dia cinco de outubro

No dia cinco de outubro

Mudou-se a bandeira

Toda a gente festeja

Proclamou-se a República

A Implantação da República

Foi uma revolução à maneira!

Para que a nova geração veja.

Já que se mudou a bandeira

Do tempo dos reis

Para novas cores

Veio a monarquia

Vieram os políticos

Com tantas regras

Para curar nossas dores

Mas que difícil era cada dia!

Acabaram-se os reis

Agora no presente

Acabaram-se as rainhas

As tradições continuam

Fugiram os príncipes

E para bem do nosso país

Com as princesinhas .

Muitos valores ainda perduram.

Francisco Martins e Carolina Silva - 4.º ano

Isabel Fernandes e Tomás Sousa - 4.º ano

No dia cinco de outubro
Mudou-se a bandeira
Proclamou-se a República
Foi uma revolução à maneira!

Já que se mudou a bandeira
Para novas cores
Vieram os políticos
Para curar nossas dores

Acabaram-se os reis
Acabaram-se as rainhas
Fugiram os príncipes
Com as princesinhas!

Rita Luís e Inês Crespo - 4.º ano

Magusto
Chegou o dia de S. Martinho e, com ele os seus elementos característicos.

Ouriços recriados a partir de alguns
elementos característicos das obras de José de Guimarães, como os pés e as mãos. - 1.º ano

Assadores de castanhas baseados na obra
“Canção Popular – A Russa e o Fígaro”, de
Amadeo de Souza Cardoso. - 2.º ano

Guitarras com base em Amadeo de Souza
Cardoso de diferentes tamanhos, feitas em
radiografias. - 2.º ano

Janelas inspiradas na obra “Autoreminiscência de Paris”, de Almada Negreiros. - 3.º ano

Quem quer quentes e boas?

“Começar” foi a obra de José Almada Negreiros, que serviu de inspiração para a criação do nosso painel exterior. - 3.º ano

E se as castanhas falassem?

Castanhas falantes
Num dia de São Martinho, o senhor Manuel decidiu sair à rua para assar castanhas.
Preparou tudo para começar a sua tarefa: colocou numa mesa um assador, carvão
e algumas castanhas.
A certa altura, enquanto juntava algumas castanhas para assar, pareceu-lhe ouvir
vozes. Olhou à sua volta e não viu ninguém. Estaria a ficar louco?
Continuou o seu trabalho e, ao pegar numa das castanhas para colocar no assador,
verificou que esta lhe fugia das mão. Intrigado, o senhor Manuel questionou-se: “Mas, afinal, o que se passa aqui?”.
Curiosamente, à pergunta do senhor, surgiu uma resposta:
- Por favor, não nos faça mal! Não nos coloque no assador!
Surpreendido e incrédulo, Manuel ficou sem saber o que fazer. Depois de muito
pensar, tomou então uma decisão. Devolveu as castanhas falantes aos ouriços de onde
tinham saído. As castanhas agradeceram a compreensão do senhor Manuel. No entanto,
as restantes castanhas não tiveram a mesma sorte, pois não escaparam às brasas do
assador.
Naquela rua, já não se falava de outra coisa, a não ser das castanhas do senhor
Manuel.
Esta história das castanhas que ganharam vida despertou a curiosidade de quem
por lá passava e fez com que o senhor Manuel ganhasse muitos clientes.
Ainda hoje se fala do famoso senhor Manuel das castanhas falantes.

Texto Coletivo - 3.º ano

Sabiam que…?

Curiosidades sobre elementos relacionados com o magusto, em castanhas (inspiração na obra
“La Récolte” de Maria Helena Vieira da Silva) - 4.º ano

