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Masterchef Moutidos Masterclass de outubro
Chefs Alexandra Barbosa e Sofia Pinto
“Folhados de Salsicha”
Não poderia ter
sido melhor a
rentrée do
Masterchef
Moutidos, que
já vai na sua 6ª
temporada.
As chefs de
plantão
confecionaram
deliciosos
folhados de
salsicha e houve
muita
participação dos
mini chefs. No
final tivemos
uma visita
inesperada!
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“CIOPS – Busca e Salvamento” e o Black
Visitaram o JI de Moutidos
Numa empolgante demonstração de busca
e salvamento a equipa do K9H CIOPS
brindou-nos este mês com um dia
inesquecível.
A equipa é composta pelo comandante
Hermínio Jesus, pelos auxiliares Odete
Evangelista e Rafael Moutinho e pelo
magnífico cão Black.

Meu Querido
Animal de
Estimação
Gabriela Madanços

FICHA TÉCNICA

Equipa Jornalística
Alunos do Prolongamento do JI
de Moutidos
Coordenação do Jornal da
Tarde
Ricardo Mazzei & Cristina Frias

Apoio
Divisão de Educação da
Câmara Municipal da Maia

No passado dia 6 de outubro tomou posse a nova Associação de Pais da EB1/JI de Moutidos.
Com alguns dos membros a manterem-se, mas também com caras novas, a ASSOPAIS
pretende dar continuidade ao projeto que tem vindo a ser construído, inovando e
melhorando sempre que possível. Na constituição da ASSOPAIS procurou-se, com sucesso,
que todas as salas do JI e todos os anos da EB1 estivessem representados, aumentando a
proximidade com os pais e corpo docente. Todos os pais, e não apenas os que fazem
formalmente parte da ASSOPAIS, são convidados e encorajados a participar e colaborar
ativamente nas atividades realizadas.
O projeto que pretendemos desenvolver inclui atividades que já têm vindo a ser realizadas
(por exemplo, Festa de Natal e Festa Final de Ano), mas outras estão a ser preparadas,
sempre com o objetivo de proporcionar o melhor possível aos nossos filhos e de melhorar
as relações dentro de todo o universo escolar. As obras prometidas pela Câmara Municipal
da Maia são um ponto importante do nosso programa e já foram realizados esforços junto
do Município para manter presente as necessidades da EB1 e JI, e procurar garantir as
melhores condições possíveis para as crianças.
A força e capacidade da ASSOPAIS para apoiar as atividades educativas e escolares está
intimamente ligada aos seus associados e colaboradores. É inegável que o corpo de sócios
da ASSOPAIS tem tido um peso relativo pequeno. Queremos combater este problema,
chamando os pais a uma participação mais ativa, e estamos a preparar algumas iniciativas
de divulgação e clarificação.
Estamos disponíveis e abertos ao vosso contacto e contributo através do e-mail:
moutidosassopais@gmail.com. CONTAMOS CONVOSCO!!!

Palhaço Mix
"No âmbito do aniversário do Clésio Neves da sala 2 a família
ofereceu ao prolongamento um sensacional espetáculo com o
palhaço Mix. Foi uma tarde inesquecível que contou com muita
palhaçada, magia, balões e pinturas faciais."

Atividades & Sociedade
Mariana Pinto
Salva sapinho
perdido

GRANDE
ENTREVISTA

Eduardo Dieb entrevista
o João Oliveira
Ricardo Mazzei
Por
Cristina Frias
És casado? Tens filhos? Sou casadíssimo e vivo em lua-de-mel há 23 anos e 4 meses. Não temos filhos por opção. Com
isso sobra-me toda a paciência do mundo para as crianças!
O que te fez escolher Portugal para viver? Vim corrigir um erro histórico. Sou filho de um italiano e de uma
portuguesa, sou casado com uma portuguesa, o meu curso é de Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa,
amo a arquitetura e o clima daqui…. Como costumo dizer: já nasci com vontade de me ir embora e escolhemos há 15
anos a verdadeira cidade maravilhosa para vivermos!
Quais os maiores desafios ao trabalhar com esta faixa etária (3 aos 6 anos)? Como sabes a minha especialidade é
com jovens do 7º ao 12º. Em Portugal passei a trabalhar com crianças da primária, sempre mantendo o meu estilo. Ao
vir para cá há seis anos atrás percebi logo o potencial destas idades e adaptei a minha linguagem a elas. Desde o
primeiro dia que aprendo imenso com toda a gente que está cá ou que já passou por cá. E rapidamente vislumbrei o
esplendor que é trabalhar com crianças destas idades. Além disso, acredito e amo tanto aquilo que faço que acabo por
convencer toda a gente à volta a alinhar e no final tudo corre sempre bem! O “Masterchef Moutidos – Desafio Final”
ilustra perfeitamente o que eu acabei de te dizer.
Tendo já uma vasta experiência na área da Educação como professor, o que mudarias ou não no sistema atual de
ensino? Colocaria a palavra “autonomia” acima de tudo nas escolas. Penso que o que falta no mundo para miúdos e
graúdos é esta palavra e não apenas o conceito dela. Faltam as artes no sentido mais amplo nas escolas e falta mais
desporto. Utilizaria ao máximo as novas tecnologias para aproximar a escola do mundo real (ou não) dos alunos,
incluindo a utilização dos telemóveis nas salas como ferramentas de trabalho. Sou defensor da autoavaliação e TPCs
apenas em casos especialíssimos. Manteria as excelentes infraestruturas do nosso sistema e toda a imensa boa
vontade e talento de muita gente boa que nele anda.

Não bastam palavras bonitas e
o que interessa é a ação. Foi
mesmo isso que fez a Mariana
Pinto, que com o auxílio da
Cristina Frias resgatou um
pequeno sapinho perdido nas
instalações do JI de Moutidos e
tratou de devolvê-lo ao seu
habitat, encaminhando-o ao
lago principal do Parque
Urbano de Moutidos. De volta à
natureza o sapinho até parece
estar a lhe agradecer, como
demonstra a foto ao lado.
Parabéns Mariana!

Jornal da Tarde: Por que te mexes tanto quando estamos no
tapete?
João: Porque gosto de me mexer.
Jornal da Tarde: Qual é a tua brincadeira favorita?
João: Escorrega, brincar na casinha e carros.
Jornal da Tarde: Qual é o teu amigo preferido na escola?
João: O Gustavo Caldas.
Jornal da Tarde: Como é a tua família?
João: O pai, a mãe e o mano Rui Pedro.

O que pensas da participação dos pais nas AAFs? Nunca tive um grupo de pais, tenho sempre um grupo de amigos e
estamos todos concentrados no mesmo fim. Relaciono-me orgulhosamente até hoje com pais que estiveram cá há seis
anos atrás. Procuro ao máximo trazer a família para a escola, como já deves ter percebido. Admiro e muito o trabalho
da ASSOPAIS. Todos os agentes envolvidos na mesma causa…é assim que eu entendo a Educação.

Jornal da Tarde: Qual é a tua cor preferida?
João: Azul.

CLUBE DAS
ARTES

Gostas da escola onde trabalhas? Acho que esta toda a gente sabe a resposta: adoro esta escola! Em termos físicos e
apesar de confortável não aprecio a arquitetura, o piso do recreio e o facto de a cantina ser lá em baixo.
Tens um estilo muito próprio no trabalho que fazes com as crianças. O que achas que enriqueceria ainda mais este
trabalho? Podemos sempre melhorar seja o que for. Gostava de ter formação musical, por exemplo. Mas já que falas
nisso a tua chegada a partir deste ano é um enriquecimento brutal, pois trouxeste ainda mais alegria e talento às
crianças noutras áreas que não domino. O segredo está sempre na diversidade: visão masculina e feminina, meu estilo
speed e o teu zen…fantástico! Agora é que vai ser!!!!!
O que queres ser quando fores grande? Astronauta…hihihi. Assim poderia citar o mestre David Bowie “O planeta Terra
é azul e não há nada que eu possa fazer”.
Qual ou quais os teus hobbies? Ouvir música o maior número de horas por dia, dançar, ir a concertos, ir ao teatro,
escrever, cuidar da nossa coleção de plantas (suculentas, catos e rhipsalis), conversar com pessoas interessantes e,
claro, estar sempre acompanhado da minha amada.
Projetos para o futuro. Profissionalmente lançar um projeto que aos poucos estou a desenvolver com um grande
amigo e que está relacionado com literatura e ilustração para crianças e além disso tentar reunir todas as minhas peças
de teatro num livro. Já agora, aceito patrocínios!

Durante o mês de outubro foi criado na
nossa AAF o “Clube das Artes Os
Mãozinhas”. A partir de agora todos os
trabalhos ligados à expressão plástica
terão a assinatura deste clube formado
por grandes artistas e coordenado pela
artista maior, Cristina Frias.
Para o arranque trabalharam na
criação do gatinho acima e na confeção
dos anéis de morcegos, como ilustram
as fotos. Em simultâneo arrancou um
trabalho maior que percorrerá todo o
ano letivo: um álbum de desenhos!

“OS MÃOZINHAS”

Jornal da Tarde: Qual é o teu boneco preferido?
João: Vlad. Tem picos atrás e é preto.
Jornal da Tarde: O que gostas mais de fazer em casa?
João: Ver televisão.
Jornal da Tarde: Na escola o que mais gostas de comer?
João: Carne com arroz.
Jornal da Tarde: Gostas do teu irmão?
João: Sim. Ele me faz favores.
Pergunta da redação: O que queres ser quando crescer?
João: Médico.
As perguntas e as respostas foram elaboradas pelas crianças
e transcritas pelos Animadores

