“As pessoas têm medo das mudanças. Eu tenho
medo de que as coisas nunca mudem.”

O SUPER ROBÔ

A MARVEL
O HOMEM RAIO (1º ano)
David Alexandre, Duarte Miguel, Henrique
Pimenta, Maria Beatriz Gonçalves e Mariana
Bessa
O SUPER ROBÔ (1º ano)
Eduardo Dieb, Martim Gouveia, Martim Vilas
Boas e Tiago Monteiro
A MARVEL (3º ano)
Gonçalo Castro & Valentim Jerónimo

Concurso: Como eu vejo
a Primavera (1º ano)
As crianças do 1º ano que frequentam o
projeto Recreio com ARTE foram desafiadas
a reproduzirem num desenho de que forma é
que viam a chegada da nossa Primavera.
O desenho vencedor encontra-se à esquerda
e pertence à Leonor Monteiro do 1ºB.
Parabéns a todos os participantes!
A escolha foi feita por uma funcionária do JI
de Moutidos e que não conhecia nenhum dos
participantes.

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
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O HOMEM RAIO

moutidos news

BANDA DESENHADA – PROJETO RECREIO COM ARTE

Chico Buarque

Maria José Ribeiro é
entrevistada pela
nossa equipa de
jornalistas

“O nosso presente e o nosso futuro são
frutos das nossas decisões passadas….Se
formos persistentes, os nossos desejos
transformam-se em realidades.”

1º Festival da
canção de Moutidos
PREPARA A TUA CANÇÃO! CONCORRE A SOLO OU EM GRUPO!

Inscrições em maio!

SOCIEDADE E ATIVIDADES
AS FUNCIONÁRIAS DA ESCOLA

Um agradecimento mais do que especial à ASSOPAIS de Moutidos, entidade
que representa os pais de Moutidos e que é parceira desde sempre do projeto
Recreio com ARTE.
Para o terceiro período escolar ofertaram-nos voluntariamente material básico
para que os trabalhos dos meninos fiquem ainda mais bonitos!
Em nome de todos os que apoiam este projeto o nosso muito obrigado pelo
reconhecimento do que estamos a fazer com a ajuda de muita, muita gente
mesmo!
Um bem-haja a todos os pais!

A dona Isabel é meiga, simpática, tem piada e cuida sempre dos alunos
desta escola. A dona Tânia faz tudo pelas crianças: seja qual for a ordem
que lhe derem ela faz sem nenhum problema. A dona Maria José (não
confundam o nome desta funcionária com o da diretora) é rigorosa, mas é
para o bem dos meninos. A dona Daniela é uma boa funcionária e gosta
de brincar com o primeiro e o segundo ano…é brincalhona! A dona Gina
está mais na cantina e é ótima a servir os meninos e em bom dever deve
estar orgulhosa, pois é fantástica! A dona Ilda é a melhor a dar os
recados e a entreter os meninos. A dona Armanda é uma espécie de
mistura das funcionárias todas.
Francisco Cerqueira Rocha (4ºA)

Maria José
Ribeiro
Qual era a sua profissão favorita quando era criança?
Sempre senti imenso gosto pela construção. Gosto de criar e ver ideias a crescer.
Antes de aprender a ler, gostava de pintar, desenhar, criar brinquedos…
Quando chegou o momento da leitura, abriram-se novos horizontes e, aliado ao que
eu já fazia, comecei a devorar livros e descobri que gostava muito de escrever.
Curiosamente, sempre que passava por uma escola, eu imaginava-me dentro
dela…a ler, a escrever, a desenhar, a pintar, a ensinar, a criar, a fazer crescer!!!! É
estranho, mas acho que sempre quis ser professora, pois é a profissão onde posso
ser mais eu e fazer imensas coisas!
A professora tem orgulho de ser quem é? Por quê?
Tenho orgulho em mim e verifico que o meu passado, a vida que construi, me trouxe
até este momento. O nosso presente e o nosso futuro são frutos das nossas
decisões passadas. Se estudarmos seremos bem-sucedidos. Se formos persistentes,
os nossos desejos transformam-se em realidades. Para além de estar bem
profissionalmente, estou também rodeada de pessoas amigas e isso é muito
gratificante.

Vou saltar à corda
Até eu me cansar
E quando anoitecer
Só aí irei acabar.
Vou saltar à corda
Gosto muito de cantar
E depois de tudo rimar
De certeza que irei adorar.

RAP DO BULLYING GANHA
NOVA ROUPAGEM
Tendo em conta o estrondoso sucesso da 1ª versão desta música/poesia os já
famosos rappers ganharam uma ajuda extra: a professora de música Daniela
Andrade criou uma mixagem especial para o fundo da canção e os nossos
artistas gravaram as vozes por cima desta música de fundo. O resultado,
apesar de trabalhoso, foi muito fixe!
O próximo passo será a gravação de um novo vídeo clip, desta vez com cenas
especiais e com a nova versão em áudio de fundo.
Os artistas agradecem de coração a gentileza, a disponibilidade e a boa
vontade da professora Daniela por este enorme contributo!
Agora é só esperar pelo lançamento mundial deste novo vídeo!
Até lá e mais uma vez os parabéns a este fantástico e talentoso grupo!

Vou saltar à corda
Com muitos amigos
E com todos eles juntos
Divirto-me com meus amigos!
Vou saltar à corda
Até acabar
Adeus aos meus amigos
E à cama irei chegar.
Vou saltar à corda
Até o dia acabar
E vou mesmo acabar
Porque eu tenho de descansar!

(Sofia Bessa Pinto 4ºB)

Quando era pequena qual era a sua disciplina favorita?
Como gostava de muitas coisas e variadas, não sinto que tivesse uma disciplina
preferida, pois gostava de ler tudo o que houvesse para ler, para além de que a
sensação de descoberta pode estar presente em muitas áreas. Talvez a investigação
científica e tudo o que se relacione com a natureza fossem os meus temas
preferidos.
Gosta mais de que estilo musical?
Gosto de músicas calmas, serenas. É natural que minha preferência vá para músicas
do tempo em que eu era bem mais nova….
Qual era o seu programa preferido quando tinha a nossa idade?

Qual é o seu maior sonho?
Poder construir uma escola onde todos gostem de
estar e para onde todos os alunos gostem de voltar
todos os dias. A escola onde o prazer de viver seja
uma delícia. Se todos os alunos gostarem da
escola, gostarão de aprender e serão excelentes
alunos e excelentes futuros adultos.
De que forma trata os alunos que têm conflitos?
Tento sempre usar o carinho. No entanto, carinho
também tem de ser doseado com segurança na
atitude e regras bem definidas. Os conflitos devem
ser resolvidos com diálogo, sendo que os adultos
devem dar esse exemplo.
A professora tem tempo para fazer as suas
coisas pessoais?

Na vossa idade não via televisão! No entanto, no tempo em que eu era criança, os
filmes de animação eram muito ternurentos e eu gostava desse tipo de séries. Um
pouco mais crescida, comecei a ficar fascinada pelos filmes de ficção cientifica.
Espaço 1999 era uma série fascinante para a época!

O tempo tira-se muitas vezes às horas de sono,
pois o trabalho acompanha os professores até
casa, fazendo-lhes companhia….

Qual é o projeto educativo da escola?

Para já, temos a escola possível. As pessoas
fazem da escola, uma escola melhor, mesmo que
fisicamente não esteja muito bem. Aguardam-se
pelas ansiosas obras, que aliarão a estabilidade
física das instalações aos valores humanos nela
presente. Gosto da escola, pois nela existem
excelentes pessoas.

A escola tem um projeto denominado “O saber nasce da terra”, pois todos
crescemos com tudo o que a terra (natureza) tem para nos dar, assim como com os
saberes das pessoas da nossa terra.
Qual é a importância da opinião dos estudantes?
Os estudantes demonstram as suas preferências, para que todos nos possamos
ajustar aos gostos e desejos uns dos outros, melhorando a compreensão e as
relações, assim como a qualidade do ensino.
O que deseja para a educação das crianças portuguesas?
Desejo que todos os estudantes sejam sensíveis, humanos, compreensivos,
inteligentes e muito trabalhadores. Desejo que a educação lhes mostre todos esses
caminhos e que saibam construir o seu percurso, sendo felizes nas suas escolhas.
Se forem felizes, farão todos os outros igualmente felizes!

Gosta das condições da escola?

Perguntas elaboradas por:
Beatriz Martins, Érica Monteiro,
Francisco Silva, Inês Oliveira,
Inês Silva, Joana Catarina, Matilde
Lopes e Renato Silva (4º ano)

