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Painéis de primavera
1.º Ano
Não poderíamos terminar o ano sem
recorrermos a mais obras de José de Guimarães para nos inspirarem na elaboração

do painel de sala de aula.
Duas obras serviram de ponto de partida e foram conjugadas com um novo conteúdo de Português: a área vocabular.
Assim, neste tempo de primavera, o
painel deu cor à sala de aula e espelhou
tudo o que nos lembra esta bonita estação
do ano.

2.º Ano

Primavera: a estação dos pássaros e do rejuvenescimento das plantas.
Para a elaboração do nosso painel de primavera inspirámo-nos numa obra de Amadeo
de Souza Cardoso, em que os elementos que nos aludem a esta estação do ano estão bem
presentes.

Deste modo, com recurso a diferentes materiais, criámos um painel completamente
primaveril, lembrando que esta é altura em que alguns pássaros regressam ao país para
alegrar os nosso dias.
Adorámos o resultado!

3.º Ano
O painel de sala de aula teve como inspiração o artista plástico em estudo: Almada Negreiros.
Partindo do conteúdo matemático
“Simetria”, desenhámos o painel e pintá-

mo-lo usando óleos e pastel. Para completá-lo recorremos a materiais vários
como papel de fantasia, cartolinas e cordas.

O resultado foi um painel simétrico, que deu muita vida e cor à nossa sala de aula!

4.º Ano
Na reta final do quarto ano, a nossa inspiração para o painel não poderia deixar de ser
Maria Helena Vieira da Silva. Desta vez, esteve tão presente no nosso trabalho.
Todos juntos fomos os protagonistas da derradeira obra de arte para a sala de aula.
Obrigado por nos inspirares, ao longo deste ano, Vieira da Silva!

Decorações de primavera

Painel exterior

Vitral e parapeito

Entrada

Dia da Mãe
4.º Ano

Dia da Mãe - prendas
1.º Ano
Depois da prenda do dia do Pai, considerámos que nada melhor do que presentear
também a mãe com uma escultura.
Desta vez, e baseando-nos numa obra de José de Guimarães, criámos esta bonita

figura feminina com cores que sabemos que a nossa mãe gosta! As duas esculturas juntas
alegrarão, certamente, as decorações lá de casa.

2.º Ano

Como celebrar o Dia da Mãe sem o símbolo que melhor representa a figura feminina: as flores?
Inspirados numa das obras de Amadeo de Souza Cardoso, criámos um suporte
multifacetado (velas, fotografias,…) ou uma jarra para flores, recorrendo a materiais de
desperdício, papel fantasia, folhas de cortiça, entre outros.

Agora é só presentear a nossa Mãe!

3.º Ano

Um dos objetivos da comemoração do Dia da Mãe é percebermos o significado
que as mães têm na nossa vida e exteriorizar os sentimentos em relação às mesmas.
Por isso, dialogámos sobre a importância da figura materna e realizámos um trabalho
de expressão plástica para oferecer à nossa mãe.

O nosso trabalho teve como inspiração uma obra de Almada Negreiros, onde predomina o elemento “coração”. Realizámos um coração em pasta de papel e pintámo-lo
com cores alegres e primaveris. Depois colámo-lo a um copo, tendo um CD como base.

4.º Ano
Mãe, a ti, entrego o meu coração, envolto em muito trabalho e dedicação!

1.º, 2.º, 3.º e 4.º Anos

Dia Mundial da Criança
1 de junho
Para celebrar o nosso dia, criámos bonecas, recorrendo a lãs coloridas.
A nossa tarde terminou com um
lanche e muitas brincadeiras no parque do Carriçal.
Como é bom ser criança!

Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas
10 de junho
Para assinalar este dia, inspirámo-nos em obras dos artistas José de Guimarães e
Almada Negreiros. Não poderíamos deixar de lado as cores da nossa bandeira, nem esquecer algumas das personalidades que contribuíram para a História do nosso país.

Painel exterior

Vitral e parapeito

Entrada

Páginas soltas...
1.º Ano e 5 Anos
Dia internacional do livro infantil, Dia mundial do livro e Dia da liberdade
Num mês de tantos dias especiais, conseguimos conjugar todas as celebrações em

mais um momento dos alunos dos 5 anos no Externato. Começámos por visitar a biblioteca
situada nas instalações da Junta de Freguesia, onde pudemos explorar livremente todas as
obras lá existentes. Ainda na biblioteca, ouvimos e explorámos a obra “O macaco do rabo cortado”. Chegados à escola, dialogámos sobre a visita e sobre o feriado do dia anterior – 25 de

abril – para, de seguida, criarmos um marcador de livro decorado com um cravo.

2.º Ano

Projeto de Matemática
“A cavalo no tempo”

Movidos pelo poema “A cavalo no tempo” de Luísa Ducla Soares e para consolidarmos
a aprendizagem das horas e das figuras geométricas, criámos relógios muitos especiais, uma
vez que têm muito a “dizer”. Assim, tendo em conta a figura geométrica do nosso relógio, escrevemos dísticos deveras criativos.
Não poderíamos deixar de parte o nosso artista plástico Amadeo de Souza Cardoso,
por isso, inspirámo-nos num dos seus cavalos para dar cor ao nosso projeto.

“O Principezinho” de Antoine de Saint-Exupéry
4.º ano
Com a leitura desta história intemporal abordámos os mais nobres sentimentos e, assim como a raposa, também nós fomos
“cativados”.
“Só se vê bem com o coração.
O essencial é invisível ao olhos.”

“O Beijo da Palavrinha” de Mia Couto
4.º ano
“O Beijo da Palavrinha” foi, para nós, uma obra especial. Com ela, aprendemos que
as palavras falam, que têm muito para nos contar! A palavra arte “beijou-nos” e sussurrounos ao ouvido.

O resultado foi este...

1.º Ano e 5 Anos

“7 dias, 7 notas, 7 cores”
Neste que foi o último dia como visitantes do nosso Externato, uma vez que já em setembro estarão cá todos os dias connosco, os alunos dos 5 anos tinham, uma vez mais, um
conjunto de atividades preparadas a pensar neles.
“7 dias, 7 notas, 7 cores”, de Maria de Vasconcelos, foi o ponto de partida para este dia.
Ensaiámos esta bela canção e até fizemos um concurso dos melhores cantores! De seguida,
criámos uma escultura onde estiveram presentes as cores do arco-íris, o logótipo da nossa

escola e até um desenho que fizemos de nós próprios com o uniforme da escola! Sentimo-nos
vestidos a rigor para o novo ano que se avizinha.

