"Vem, vamos embora, que esperar não é saber
Quem sabe faz a hora, não espera acontecer"
(Geraldo Vandré in "Pra não dizer que não falei das flores",1968)

BANDA DESENHADA – PROJETO RECREIO COM ARTE

MARTA NABAIS E VITÓRIA TEIXEIRA

O ROBÔ ASSUSTADOR

DUARTE BATISTA,GUILHERME
VIEIRA E IAGO SANTOS

O HOMEM FACA

INÊS MATEUS, JOÃO MARTINS E RITA SILVA

A AMIGA QUE DAVA
LARA CARVALHO
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ANGRY BIRDS
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O MELHOR AMOR DE TODOS

EXCLUSIVO
Professor Ferreira na 1ª pessoa!

“Seja o que for que façamos o importante é fazermos com alegria e vontade!
Fundamental é fazermos aquilo que verdadeiramente gostamos!”

1º Festival
da canção
de Moutidos

MIGUEL MOREIRA

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

Projeto Recreio com ARTE e projeto promovido pela
professora de LEM (Make a Wish) foram
distinguidos com o selo ESCOLA AMIGA DA
CRIANÇA! Parabéns a todos os envolvidos e, acima
de tudo, parabéns às crianças!

PREPARA A TUA CANÇÃO! CONCORRE A
SOLO OU EM GRUPO!

22/06/2018

A VISISTA DO
PEDRO LEITÃO

SOCIEDADE E ATIVIDADES
POESIA

O LÁPIS DE COR
O lápis pinta sozinho
E tem a cor encarnada

Quando fica triste tem a cor
de golfinho

Professor
Manuel
Carneiro
Ferreira
Qual era a sua profissão favorita quando era criança?
Cozinheiro ou motorista

E é muito fininho
E quando fica raivoso
Fica com a cor do inferno

No dia 21 de maio tivemos o prazer de ouvir o
Pedro Leitão, autor de onze histórias…quase
doze.
A história que ele nos contou foi “A Viagem do
Carro Encarnado”. Toda a escola foi à visita para
o ouvir, por turnos diferentes.
Esta história começou com o Zé Leitão e a Maria
Cavalinho no carro encarnado. Eles começaram
por visitar o castelo violeta, onde o rei era um
pássaro amarelo. O rei do palácio enviou-lhes
para o espaço e eles passaram pelo trânsito
espacial. Passados alguns minutos acabaram
por cair numa ilha. Quando caíram viram um
submarino, de onde saiu um rei palhaço. Eles
aceitaram a proposta do rei palhaço e foram
navegar e passear pelo mar. Ao saírem
encontraram um arco-íris e desceram nele.
Por fim encontraram um senhor às riscas que os
levou até ao carro e seguiram para a casa. Foi
muito divertido!

Você tem orgulho de ser quem é? Por quê?
Tenho muito orgulho em quem eu sou e fiz sempre o que eu quis.
Realizo-me com o que faço e esforço-me para fazê-lo bem. Nem
sempre consigo mas sempre é este o meu objetivo. Nem sempre
conseguimos o melhor, mas sou sempre bem-intencionado. Gosto de
sentir que as pessoas estão felizes.

E no inverno

Fico o contrário de furioso
E viu um lápis amarelo
E ele só escrevia poemas de amor

Qual é o seu maior sonho?
Ser avô. Há muitas outras coisas, mas neste momento é ser avô!

Quando era pequeno qual era a sua disciplina favorita?
Inicialmente não gostava da matemática. Temos de aprender também a
gostar e para isso é preciso trabalhar muito. Por isso passei a ser bom
à matemática.
Você é casado? Tem filhos?
Sim, tenho dois filhos maravilhosos. Um é médico e a outra é
engenheira civil.

E calçou um chinelo
E ele tocou tambor

O que deseja para a educação das crianças portuguesas?
Que se preparem para que mais tarde se sintam bem, com
condições para que o processo ensino/aprendizagem seja feito com
excelência.

Ele gosta dela
Gosta tanto que lhe deu uma flor amarela
E ele pegou na minha mão
E levou o meu coração!

Quantos anos tem?
Tenho 65 anos. Em relação á idade é preciso saber vivê-la e termos
noção disso.
É professor de quê?
Sou engenheiro eletrotécnico. Especializei-me em eletrotecnia.
Gosta mais de que estilo musical?
De rock, de música clássica quando quero relaxar…Gosto de muita
coisa.
Qual é o projeto educativo da escola?
Todas as escolas têm de ter um projeto educativo e que deve ser
divulgado a todos: professores, funcionários, alunos e pais. No fundo o
objetivo é atingir o sucesso escolar dos nossos alunos e também o
sucesso educativo. Formarmos bons cidadãos! Este é o nosso objetivo
máximo.
Qual é a importância da opinião dos estudantes?
É muito importante, é fundamental. Seja qual for a posição que
ocupemos na vida socialmente temos de ter o direito a dar opiniões. De
acordo com o projeto educativo este seria o culminar de um bom
cidadão. Ideias diferentes…é a conversar que nos entendemos.
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Luana Batista, Jéssica Soares e Guilherme Fernandes foram
os poetas de plantão deste fantástico e criativo texto.

Qual é a importância do seu agrupamento?
É o melhor do país! Temos de gostar do que é nosso. Temos de ser
bons no que fazemos. É preciso qualidade no que oferecemos e,
consequentemente, resultados. Todos têm de gostar da escola: pais,
alunos, funcionários e professores. É só assim que a qualidade
aparece. Todos temos direitos e deveres e quando todos têm a noção
disso, tudo corre pelo melhor.

Equipa da Entrevista
Beatriz Martins, Érica Monteiro, Francisco Silva, Inês
Oliveira, Inês Silva, Joana Catarina, Matilde Lopes e Renato
Silva.
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