Maria Moura 3ºA

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

Planta plantinha
Que estás sempre
À minha beirinha
Pois és bem minha amiguinha
Planta plantinha
Agradeço a tua ajudinha
És bem útil para mim
Cada planta é bonita à sua
maneira
Por exemplo o belo jasmim
Planta plantinha
Que estás bem no cantinho
Da minha casa
Dentro de um jarrinho bem
bonitinho
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AS PLANTAS

moutidos news

ÚLTIMA HORA

A TODAS AS FUNCIONÁRIAS DA
EB DE MOUTIDOS O NOSSO
MUITO OBRIGADO POR TUDO!

As funcionárias da nossa escola são muito generosas, amigas e
simpáticas com todas as turmas. Protegem-nos e são amigáveis.
Elas ajudam-nos em tudo o que precisamos.
Elas são essenciais para o desenvolvimento da educação das
crianças!
(Beatriz Pinto, Inês Silva e Joana Faria)

Planta plantinha
Tu dás sabor.
A quem?
À minha comidinha

BANDA DESENHADA: ESTREIA MUNDIAL
DA SENSACIONAL OBRA “PRESOS NA
ESCOLA”

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

A Banda Desenhada “Presos na Escola” começou com
uma decisão muito difícil. Alguns participantes desistiram
a meio e sobraram sete no nosso grupo. Trabalhamos
bem e com gosto. Estes sete amigos são: Anissa, Érica,
Francisca, Francisco Rocha, Gabriela Ferraz, José Fidalgo e
Madalena.
Tudo começou por votos, até ficarmos de acordo e
trabalhamos mesmo em grupo. Para nós o nosso trabalho
foi um orgulho e para conseguirmos isso estivemos
sempre unidos e trabalhamos em conjunto; ajudamo-nos
e partilhamos a nossa amizade.
(Francisca Gonçalves, Gabriela Ferraz e José Fidalgo)

UNIVERSO MOUTIDOS
BANDA DESENHADA
“PERDIDOS
“PERDIDOS NA ESCOLA”

As nossas histórias
da Pré

CONCURSO
ESCRITA CRIATIVA
Vencedora
Inês Castro Mateus
(2ºA)

Foi lançado no final do mês o 1º trabalho de originais da atividade Banda Desenhada. O
grupo do 4º ano, que arrancou com este projeto, desenvolveu com extraordinária
competência, com muita organização e extrema motivação a sensacional história “Perdidos
no Escola”. Quem quiser ter acesso à história completa poderá fazê-lo no placar do projeto
Recreio com ARTE, situado na cantina da escola de Moutidos. A não perder!! Neste
momento esta oficina está a desenvolver em simultâneo cerca de uma dúzia de novas
histórias com os mais variados grupos do 1º ao 4º ano. Aguardem por novidades!!!!!

As nossas histórias foram muito especiais nas nossas
vidas. Vamos vos contar as que mais nos marcaram.
Quando eu tinha 4 anos namorava com um rapaz que eu
admirava imenso. No dia dos namorados ofereceu-me
uma rosa vermelha linda e perfeita e que guardou todo o
meu amor. Ainda hoje eu sei que foi apenas um
namorado do passado, que eu sei que não deu certo e
que tenho de seguir outro caminho.
No JI de Moutidos o Ricardo lançou-nos um desafio:
escrever a melhor frase sobre o Sea Life e eu estive o
jantar inteiro a pensar na frase. No dia seguinte eu disse
a frase e ganhei cinco bilhetes para ir ao Sea Life com
os meus familiares.
Na minha pré-escola a vida era muito boa porque podia
desenhar, fazer caça ao tesouro, pintar, etc. Quando eu
tinha três anos eu tinha três namorados: O Duarte, o
Gonçalo e o João. Eles eram muito chatos porque
quando havia música eles brigavam entre eles pois
todos queriam dançar comigo!
A minha infância foi muito divertida com o animador da
pré. Eu era da sala 3 e eu gostava muito de andar no
baloiço.
(Beatriz Pinto, Érica Moutinho, Francisco Silva e Inês
Silva)

FELIZ DIA DE SÃO VALENTIM
O INGLÊS
(Rosmarina Azevedo, Anabela Moreira e Ana Almeida)

O inglês é muito importante para os alunos e não só, também é
importante para os adultos. Com o inglês conseguimos nos comunicar
quando vamos a outro país.
Palavras muito importantes:
A nossa professora de inglês é muito boa a dar aulas. É divertida,
inteligente, fofa e explica muito bem.
Gostamos muito de si, Rosa Azevedo!

Era já muito tarde da noite e chovia muito.
Entrei naquela casa escura e…..vi um homem
assustador e que parecia ser um lobisomem.
Na casa ao lado havia uma festa muito
grande e havia de tudo: bolos, queques com
a
forma
de
lobisomem,
bolachas
assustadoras, etc.
E eu saí de casa e entrei na casa escura. Lá
dentro, quando entrei, vi o tal lobisomem
assustador e ao chegar perto dele dei
grandes gargalhadas, pois vi que era o meu
amigo disfarçado de lobisomem!!!

Batman:

O Batman por baixo da sua
máscara misteriosa esconde-se o Bruce
Waine. Ele é rico e tem vários veículos
articulados. A sua cor preferida é o preto.

Joker: É o príncipe palhaço do crime. Ele
está sempre a roubar dinheiro dos bancos de
forma divertida.
Ao contrário do Batman ele não é rico e só
tem um veículo, que é o seu carro dourado de
palhaço.
Apesar de ter uma aparência assustadora ele
tem uma namorada chamada Arlequina, que
também é vilã.
(Anissa Siqueira, Francisco Rocha,
Gabriela Ferraz, Jorge Pacheco,
José Fidalgo e Maria Cunha)

Beatriz Pinto do 4º
4ºA
vira estrela em curtacurtametragem sobre o
Bullying

A Beatriz Pinto foi convidada para
protagonizar um projeto de curta-metragem da
Universidade do Porto sobre o tema mais do
que atual do bullying nas escolas. No filme ela
encarna uma jovem vítima desta prática na
escola.
Fora do contexto escolar tem uma forte
ligação com a irmã e o seu pai (atores
adultos), mas quando está só os medos e
receios desta violência estão sempre a
preencher a sua mente.
Numa notável interpretação este é um
trabalho imperdível e que pode ser visto no
youtube.

