“Lembrem-se de olhar para as estrelas e não para os vossos pés. Nunca

ÚLTIMA HORA

De 2ª a 6ª das 15:30 às 16:30
Jornalismo
Poesia
Banda Desenhada
Não façam bullying
Porque isso é maldade
Têm de aprender
A lição da bondade

Na escola dos Moutidos
Estamos a escrever
Este rap poesia
Para o bullying desaparecer

Ouçam com atenção
Aquilo que eu vou cantar
Para o bullying finalmente
Conseguirmos parar

Bullying não é brincadeira
Se estão a sofrer
Se estão a ver
Alguma coisa têm de fazer

A escola dos Moutidos
Está sempre a ajudar
Para que esta ameaça
Nunca, nunca chegue cá

Pare com o bullying
Não é uma brincadeira
Com a escola dos Moutidos
Não há mesmo maneira!

Todos os bullys
Prestem muita atenção
Porque toda a bondade
Está sempre em tua mão

Tem consciência
Pensa antes de falar
E se fosse contigo
Como irias tratar?

Toda a gente desta escola
Está a colaborar
Para que todos os bullys
Já não possam atuar

O bullying vamos parar
Ganharemos admiradores
Por causa da poesia
E destes grandes escritores

lembrem-se que é raro e não o desperdicem!”

moutidos news

RAP DO BULLYING

PROJETO RECREIO
COM ARTE
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POESIA

desistam do trabalho. O trabalho dá um sentido e um propósito à vida,
que fica vazia sem ele. Se tiverem a sorte de encontrar o amor,

(Conselhos dados pelo físico Stephen Hawking aos seus três filhos,
Lucy, Robert e Tim)

Beatriz Santos Silva (1ºA) é a grande vencedora
do MiniChef Moutidos – Desafio Final
1º e 2º anos

Os poetas
Miguel Fernando, Inês Silva, Érica
Moutinho, Inês Oliveira e Matilde Lopes

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

Conceição Ribeiro, Júlia Fonseca e Susana Lima

Em mais uma emocionante
disputa os nossos minichefs
demonstraram que a fasquia
está mesmo muito alta e a
decisão é cada vez mais difícil
para os jurados.
Nesta edição a novidade foi a
estreia da Raquel Santos como
jurada. Ela fez companhia à já
lendária presidente do nosso
corpo de jurados (Patrícia
Lima) e sentiu na pele a
imensa dificuldade na hora de
se atribuir o 1º lugar.
Os dez candidatos esmeraramse e apresentaram fabulosas
criações dignas de alguns
restaurantes.
No final, e porque alguém tem
de ser declarado vencedor, a
Beatriz Silva do 1º ano foi
aclamada como a nova
MiniChef Moutidos categoria 1º
e 2º anos com uma belíssima e
bem decorada Quiche de
Atum, enquanto o Iago Santos
arrematou o prémio de menção
honrosa com um sensacional
Pão Recheado.
Estes são os rostos mais visíveis e importantes do
projeto MiniChef Moutidos – Desafio Final, criado
em 2014 no Jardim de Infância de Moutidos.
Desde a 1ª edição contamos com esta valorosa e
preciosa ajuda da equipa de cozinheiras da Gertal,
que nestes dias de concurso ficam várias horas além
das suas jornadas de trabalho para garantirem o
bom cozimento de todas as iguarias das crianças.
E sempre com estes lindos sorrisos!!!
Um bem-haja às três e uma eterna gratidão!
(Coordenação do concurso MiniChef – Desafio Final)

ESPECIAL MINICHEF MOUTIDOS – DESAFIO FINAL 1º e 2º anos
MiniChef Moutidos
Desafio Final 1º e 2º anos
O bullying é quando um grupo de pessoas tentam agredir outra pessoa.
Estes alunos que fazem isso batem e gozam com alguém e andam a
chatear todo o dia.
Eu nunca sofri bullying mas um amigo meu já teve este problema.
Ele conseguiu superar isto da seguinte maneira: ele ganhou coragem e
contou tudo à sua avó. A avó foi dizer tudo a uma funcionária da escola e
a partir daí ninguém nunca mais lhe fez nada e ele passou a estar
sossegado na escola. Passou a se concentrar apenas nos estudos.
Para evitar o bullying poderíamos falar nisso dentro da sala de aula ou
informarmos as funcionárias nos recreios, caso haja algum problema
deste tipo.
As pessoas que gostam de fazer bullying gostam de ver as outras
pessoas tristes!

NÃO VAMOS PERMITIR QUE ISTO ACONTEÇA
NA NOSSA ESCOLA!
Joana Faria e Renato Silva

Projeto Recreio com ARTE Participa
de Concurso Nacional com o apoio da
ASSOPAIS
A Confederação Nacional das Associações de Pais (CONFAP) lançou
uma iniciativa que visa distinguir Escolas Amigas da Criança,
convidando as escolas a participarem com ideias extraordinárias que
concebem e concretizam, para melhorarem as suas condições de
funcionamento e para construírem uma escola melhor e mais amiga
da criança. O selo Escola Amiga da Criança procura reconhecer e
premiar ideias extraordinárias em seis categorias:
• Segurança;
• Espaços de recreio e convívio;
• Alimentação, higiene e ambiente;
• Formação cívica;
• Envolvimento da família e comunidade educativa;
• Projetos extracurriculares.
Serão distinguidas e premiadas, anualmente, as escolas que
conceberam e concretizaram projetos/ideias originais, verificandose os seus efeitos no ano letivo 2017-2018. De todas as ideias
premiadas, será escolhida uma ideia extraordinária que se distinga
pela sua excelência.

