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Texto produzido após a exploração 
A COZINHA DE MONDRIAN 
História produzida no desenvolvimento de uma atividade, no âmbito da literacia da 
leitura e baseada numa cozinha de Piet Mondrian. 
  
Autores: Crianças do JI de Castanheira do Vouga 
Data de produção: 6 de fevereiro de 2017 
Local de produção: JI de Castanheira do Vouga 
  
Era uma vez uma cozinha de Mondrian.  
Um dia, o Kandinsky foi lá comer. Também foram o Miró e o Picasso que eram amigos 
do Mondrian. 
O Miró, ajudou a fazer a comida. Comeram batatas fritas com salsichas, ovo e salada. 
Quem fez a sopa foi o Picasso. Fez uma sopa com muitos legumes: cenoura, batata, 
couve, couve-flor, brócolos, nabo, alho francês,... 
O Kandinsky pôs a mesa com pratos, copos, colheres, guardanapos, facas e garfos. 
Todos beberam vinho e água mas o Picasso quis coca-cola. 
No fim de jantar, foram pintar a cozinha e toda a casa. Usaram as cores azul, amarelo, 
preto e vermelho. 

 



Texto produzido após a exploração 
O QUADRO DE MONDRIAN 
História produzida no desenvolvimento de uma atividade, no âmbito da literacia da 
leitura e baseada num quadro de Piet Mondrian. 
 
Autores: Crianças do JI de Castanheira do Vouga 
Data de produção: 6 de fevereiro de 2017 
Local de produção: JI de Castanheira do Vouga 
  
Era uma vez um quadro que tinha muito quadrados de várias cores, azuis, vermelhos, 
brancos, pretos e amarelos. As linhas pretas e os retângulos também eram amigos dos 
quadrados e, por isso, acompanhavam-nos sempre. 
Um dia, o quadro resolveu desmontar-se num puzzle. Quando se desmontou, dividiu-
se em vários quadrados e também retângulos e até triângulos. Quem mandava nestas 
figuras geométricas todas eram as linhas pretas, verticais e horizontais. 
Quando ficaram cansados de estarem separados, quiseram voltar a formar um quadro 
como antes. 
Começaram a organizar-se, mas foi tão difícil!  
Eram muitas peças e estavam um bocadinho desorientadas. 

 


