MiniClass de março- Chef Sandra Lopes

MiniClass MiniChefs Moutidos
A chef Sandra Lopes, mãe da Maria
Lopes da sala 2, proporcionou às
crianças da AAF de Moutidos uma
inesquecível e deliciosa tarde.

Foram eles os responsáveis, entre
outras etapas, pela colocação da
massa na máquina de waffles e a
seguir estiveram a separar em partes
a estrutura maior.
No final tivemos a sensacional
ajudante Maria Lopes a distribuir a
iguaria
entre
os
cozinheiros
minichefs.
Wafel ou waffle é um tipo de massa
de origem belga, que consiste em
uma massa de farinha e ovos
prensada em um ferro que imprime
texturas sobre a massa. Tem origem
na Idade Média, quando era usado
nas igrejas como hóstia.

RISCAS E O
FITNESS
O nosso menino Riscas continua
empenhado nas aulas de fitness
às nossas crianças.
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DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

PRIMAVERA

Houve muita participação dos nossos
minichefs e durante a sessão
culinária disputaram com muito
empenho a atenção da nossa chef,
na expetativa de participarem dos
processos de confeção dos waffles.

FICHA TÉCNICA

JORNAL DA TARDE

As sessões são diárias e o nosso
amiguinho não mede esforços e
nem sacrifícios para meter a
malta toda em forma.
É um especialista nas barras
assimétricas mas também é
muito forte nas escaladas.
As crianças já perceberam o
horário das aulas e quando o
mestre começa há sempre um
miúdo que dá conta da
atividade!
É isso aí Riscas…desporto é
saúde!

Atividades e Sociedade
GRANDE
ENTREVISTA

Ricardo Mazzei
Entrevista

Mariana Bessa entrevista
a Katy Ferreira

Sandra Soares
Presidente da ASSOPAIS

1) O que te moveu para assumires um compromisso tão importante como a presidência da
ASSOPAIS?
Penso que foi o mesmo que move qualquer mãe/pai: fazer com que a minha filha tenha a
melhor escola possível. Quero que ela aprenda bem e no melhor ambiente possível, e
consequentemente todas as crianças na escola. Todos sabemos que há muito a fazer para
melhorar a escola e por isso mesmo temos de meter mãos à obra. Com a entrada da minha
filha para o JI, cedo me vi envolvida nas atividades que iam sendo organizadas e reconheci nos
membros da ASSOPAIS vontade e interesse em contribuir para um melhor ambiente escolar.
Por algum motivo as pessoas com quem fui trabalhando acharam que daria uma boa
presidente da ASSOPAIS, mas num ambiente em que todos somos iguais: somos pais! De
qualquer forma não faço nada sozinha; para tudo conto com ajuda, colaboração e iniciativa
dos outros elementos da Assopais - todo o trabalho é feito em equipa.
2) Se fosses Ministra da Educação qual seria a tua primeira medida em relação ao 1º ciclo?
Penso que o principal seria garantir estabilidade para as crianças. As constantes mudanças ao
nível do currículo, manuais e processos de avaliação, na minha opinião não trazem benefícios
às crianças, nem contribuem para um bom ambiente ao nível dos docentes. Obviamente, em
paralelo seria também importante garantir condições adequadas ao nível do material
educativo e instalações, e do pessoal auxiliar disponível. O ensino escolar, e em particular do
1º ciclo, deve ser exigente mas não podemos esquecer que são crianças e que o seu
crescimento e aprendizagem devem também ter uma forte componente social, cívica e lúdica.
3) Em poucas palavras o que diria aos pais que ainda não abraçaram a causa da ASSOPAIS
para convencê-los de que devem mudar de ideias?
A ASSOPAIS quer melhorar a escola para os vossos filhos. Vocês mais do que ninguém querem
o melhor para eles, mas só juntos conseguimos ter a força e os recursos necessários. O vosso
envolvimento na educação dos vossos filhos é essencial. Só todos juntos seremos imparáveis!
4) Qual é a relação da ASSOPAIS com a escola e com a Câmara da Maia?
Na minha opinião temos uma excelente relação quer com a escola (EB1 e JI) quer com a
Câmara da Maia. A interação com a escola tem sido cada vez mais positiva e, em colaboração,
temos tentado proporcionar atividades cada vez mais ricas às crianças e ao envolvimento dos
pais. Com a Câmara temos tido uma relação de cooperação, respeito mas também de
exigência. Depois de inúmeros esforços conseguimos que as obras de recuperação da escola
avançassem, com a elaboração do projeto, aprovação de verbas e adjudicação. Infelizmente o
processo encontra-se em tribunal e temporariamente embargado, mas temos esperança de
que tal se resolva rapidamente.
5) O que gostarias de fazer em termos de projetos para as crianças de Moutidos e que ainda
não conseguiste?
De uma forma geral gostava de conseguir que os pais de Moutidos aderissem mais à
ASSOPAIS e às atividades escolares (infelizmente, apenas cerca de 25% dos pais são membros)
para melhorar a qualidade das atividades que já temos vindo a realizar. Com o apoio de todos
e com a colaboração dos professores, gostaria de conseguir diferentes experiências
educativas às crianças como visitas a museus, teatros ou outros espaços culturais. Gostava
ainda de conseguir reunir verbas suficientes para proporcionar melhores meios materiais para
as aulas.

JOGO DA SEMANA
Corrida a três pés e Coelhos às Tocas

Jornal da Tarde: Qual é a tua cor preferida?
Katy: Rosa
Jornal da Tarde: Gostas de brincar com bonecas? Quais?
Katy: Sim. As da Hello Kitty.
Jornal da Tarde: Do que mais gostas na tua sala?
Katy: Dos meus amigos, da professora e da Anabela.
Jornal da Tarde: O que fazes na tua sala?
Katy: Brinco na casinha, monto puzzles e gosto de estar na
biblioteca.
Jornal da Tarde: Gostas da Cristina e do Ricardo?
Katy: Sim. São giros e engraçados.
Jornal da Tarde: O que achas do Riscas?
Katy: É fixe, carinhoso, fofinho e giro.
Jornal da Tarde: O que fazes em casa?
Katy: Brinco com o meu irmão mais velho (Eduardo), ajudo o
meu avô a fazer a comida e vejo bonecos na tv.
Jornal da Tarde: Onde gostas de passear?
Katy: No parque.
Jornal da Tarde: Qual é a tua comida preferida?
Katy: Massa com arroz.
Jornal da Tarde (pergunta da redacção): O que queres ser
quando fores grande?
Katy: Bombeira.
As perguntas e as respostas foram elaboradas pelas crianças e
transcritas pelos Animadores

