O Miguel Fernando é o nosso
especialista em vídeo jogos.
Este mês convidou cinco amigos
para escreverem este artigo.

CLUBE DOS
POETAS
Francisca Valdrez, Íris Gomes,
Maria Cardoso, Maria Marques,
Maria Sousa, Sofia Pinto e
Yara Nunes
A escola de Moutidos
É a melhor escola do mundo
Temos vários amigos divertidos
E no verão está calor!

PROJETO
RECREIO COM
ARTE
De 2ª a 6ª das 15:30 às 16:30
Jornalismo
Poesia
Banda Desenhada

A escola de Moutidos
É onde vamos brincar
Sejam bem-vindos amigos
A este nosso grande lar!
A escola de Moutidos
É a nossa casa
Aqui nós aprendemos
A voar e a brincar!
Este é o jogo do momento para
quem ama o futebol: FIFA 2018!
Personagens principais: Cristiano
Ronaldo e Alex Hunter.

Na escola de Moutidos
Nós podemos estudar
Nossos professores nos ajudam
Nossos sonhos alcançar!

Criador: EA SPORTS Trade
Dicas: Na caminhada deves dizer
todas as respostas em modo
“tranquilo” para que possas jogar
no onze inicial.
Faz correctamente os treinos para
teres melhor contacto com a tua
equipa.

A escola de Moutidos
É onde vamos brincar
Fazemos muitos amigos
É onde podemos estar!

CONTROLOS

A escola de Moutidos
É onde vamos aprender
É onde podemos ajudar
Os nossos amigos a valer!
A escola de Moutidos
É onde brincamos muito
Onde temos amigos coloridos
Com os amigos todos juntos!
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A TURMA
DO
DOUTOR
JOGOS

moutidos news

ÚLTIMA HORA

ÉPICO
1ª edição na primária do mítico concurso culinário
MiniChef Moutidos – Desafio Final coroou a
Letícia Moreira como a nova mini chef de Moutidos!

As 12 obras-primas do concurso. À direita Beatriz Sousa – Menção Honrosa e 2º lugar

SUPER HERÓIS E SUPER VILÕES
(Homem Aranha X Dr. Octopus)
Daniel Silva, Duarte Parada,
Gonçalo Ferreira, Igor Fernandes,
Martim tavares e Miguel Pereira

Ficha Técnica
Jornalistas: Alunos do 1º ao 4º ano da Escola Básica de Moutidos
Coordenação do Jornal: Ricardo Mazzei
Apoios: Agrupamento de Águas Santas e Câmara Municipal da Maia

Doutor JOGOS reunido com a sua
equipa

UNIVERSO MOUTIDOS
SUPER HERÓIS
X
SUPER VILÕES

EDITORIAL
Ricardo Mazzei
É com muito orgulho de toda a nossa
comunidade escolar que apresentamos o 1º
número do jornal da EB de Moutidos –
MOUTIDOS NEWS!
Este trabalho é fruto de um projeto maior
que teve início no dia 03 de janeiro de 2018
– Recreio com ARTE! Nesta nova iniciativa
as crianças da escola foram convidadas a
participarem de forma voluntária num
projeto que abarca para já três valências:
jornalismo, banda desenhada e poesia.
Cada uma das valências possui objetivos e
metas próprias mas o objetivo final centrase na oportunidade de todos terem acesso
a valências diferentes e complementares ao
que aprendem em sala de aula. Não
caberia neste editorial todos os
agradecimentos que eu gostaria de fazer ao
incontável número de pessoas que ajudam
diariamente para que este projeto seja
realizável. São muitas as ginásticas de
horários e de pessoas para que este sonho
tão antigo possa ser oferecido aos 110
alunos que se inscreveram no projeto. A
escola, representada aqui na figura da sua
coordenadora, disponibiliza todos os
recursos materiais e humanos. Os
professores esforçam-se nos apoios e na
promoção das atividades junto aos seus
alunos. E este apoio vai além muros da
escola e como dito no início deste texto é
fruto de toda a comunidade escolar. O que
dizer do incentivo que os pais dão às
crianças para que participem das
atividades? Do apoio da ASSOPAIS de
Moutidos, do incondicional e explícito apoio
do Departamento de Educação da Câmara
da Maia?
A mim, enquanto idealizador do projeto, só
me cabe cumpri-lo com rigor e alegria,
sempre a vislumbrar futuras melhorias que
serão sempre necessárias, sorrir, agradecer
e estar muito, mesmo muito orgulhoso
desta comunidade e especialmente das
nossas crianças!

O MiniChef
Moutidos –
Desafio Final

HOMEM ARANHA X DR. OCTOPUS
Anissa Siqueira, Francisco Rocha, Gabriela Ferraz,
Jorge Pacheco, José Fidalgo e Maria Cunha
Por

Inês Oliveira

Por baixo da máscara normal do Homem Aranha
esconde-se o Peter Parker. Ele foi abandonado
pelos pais e ficou a viver com os tios.
O Doutor Octopus é um cientista maléfico que
tem um laboratório aquático protegido por
armas de destruição mortal.
Ele possui uma mochila robótica com seis braços
de inteligência artificial.

Os clubes de Beyblade

Utilidade: Espécies de brinquedos. Na EB
de Moutidos foi fundado um clube com o
objetivo de ensinar a utilização deste
brinquedo aos que não sabem. Há
torneios entre os meninos da escola.
Como utilizar: Metemos o lançador e
giramos. Depois puxamos a corda e ele
cai e gira!
Texto: Renato Silva e Gabriel José

O MAL DA TECNOLOGIA
Maria Moura

MiniChef Moutidos – Desafio Final 2018

O mal da tecnologia é que as pessoas passam
mais de 3 horas por dia nela (telemóveis,
computadores, tablets, etc). Elas ficam com os
seguintes sintomas: dores de cabeça, tonturas,
olhos ardentes, cansaço e outros sintomas.
POUPA OS TEUS OLHOS!
Na minha opinião acho que devíamos andar
muitos anos atrás, quando os telemóveis ainda
tinham teclas. Hoje em dia há milhões de
crianças em todo o mundo que têm telemóveis.
Imaginem quantas destas crianças estão
agarradas ao telemóvel!

No dia 17 de janeiro na cantina da
escola EB de Moutidos decorreu o
MiniChef Moutidos – Desafio Final
com doze fantásticos concorrentes.
O desfio decorreu durante a tarde
mas nos intervalos já se sentia o
nervosismo e a ansiedade de
participar neste divertido evento.
Às 15:30 tocou a campainha para
terminarem as aulas e finalmente
tinha chegado a hora dos
concorrentes se dirigirem à cantina.
Ali já estavam todas as bancadas
prontas e equipadas para começar.
Ao som de música todos se
dirigiram à sua bancada e já com
todos nos seus lugares a simpática
apresentadora deu a conhecer os
dois elementos do júri. Após as
apresentações começou o divertido
concurso.
Durante uma hora e meia todas as
concorrentes
empenharam-se,
divertiram-se
e
ajudaram-se.
Terminado o tempo foi a hora de
dar a prova dos deliciosos pratos
ao júri.
Desta vez a dificuldade estava do
lado dos jurados, pois foi muito
difícil a escolha.
A grande vencedora foi a Letícia
Moreira do 3º ano e todos
ganharam uma grande tarde
divertida e deliciosa!!!!!

MAIS VALE PREVENIR
DO QUE REMEDIAR
CUIDADOS A TER
Passar menos tempo por dia nas
tecnologias

DIZ NÃO AO ABUSO
DA TECNOLOGIA!

