“Quando a educação não é libertadora, o sonho do
oprimido é ser o opressor” (Paulo Freire)
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moutidos news

BANDA DESENHADA – PROJETO RECREIO COM ARTE

Estas e muitas outras bandas desenhadas
estiveram expostas nos Fontineiros da Maia
durante a Festa da Escola no dia 22 de junho

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

A escola de Moutidos foi inaugurada em 1949.
Durante o próximo ano letivo sofrerá uma profunda
remodelação e promete voltar renovada e ainda mais
brilhante!

Em nome dos milhares de alunos,
professores e funcionários que por aqui
passaram desde a sua inauguração…
o nosso MUITO OBRIGADO MOUTIDOS!

ATÉ JÁ!

1º Festival da canção de Moutidos
Vencedores
Melhor Intérprete Feminino: Carolina Bonina – 2ºB
Melhor Intérprete Masculino: Guilherme Vieira – 2ºA
Melhor Música (Letra Original) – Ana Júlia – 3ºB
Melhor Grupo Musical: Beatriz Sousa, Iara Nunes, Maria Cardoso, Maria Marques, Maria Sousa, Mateus Silva e Sofia Pinto – 4ºB
Artista Revelação: Brenda Melo – 1ºB e Valentim Jerónimo (na categoria Animador)
O júri (composto por quatro integrantes) distinguiu ainda com um troféu especial a dupla de apresentadores do Festival e da Festa,
Francisca Gonçalves e Francisco Rocha, ambos do 4ºA.
PARABÉNS A TODOS OS PARTICIPANTES!

SOCIEDADE E ATIVIDADES
PARTILHAR É…
Para mim partilhar é darmos coisas que temos e não
ficarmos tristes.
Partilhar é: dividirmos as merendas, os livros, as
canetas, os lápis e as borrachas.
Eu partilho amor com a minha família mais próxima e as
minhas roupas com os meus primos.
Eu acho que todos nós deveríamos partilhar!!!!!
Matilde Aguiar Ribeiro

QUANDO EU FOR
GRANDE QUERO
SER…
QUANDO EU FOR
GRANDE NÃO
QUERO SER…
As crianças foram desafiadas
a falarem abertamente sobre
esta questão. Estas são
algumas das melhores
respostas.
Inês Oliveira: Quero ser atriz porque
adoro representar e atuar para as
pessoas. Não quero ser médica ou
professora porque não gosto de ver
pessoas a sofrer e nem aturar
meninos.

A ESCOLA DE MOUTIDOS
A nossa escola é muito fixe e o nosso SAF é colorido,
fazemos desenhos, podemos ver vídeos, fazer jogos e
podemos escrever no quadro.
As salas precisam de obras e o campo também.
Na sala de aula é onde aprendemos muitas coisas e a
professora Ana Neto ensina-nos muitas coisas.
O campo é onde nós brincamos às quartas-feiras.
E às segundas temos o Recreio com ARTE às 15:30.
Carminho Mesquita e Inês Mateus

RECREIO COM
ARTE
Estamos extremamente felizes por termos este projeto,
que até foi premiado!
Nós, nestes intervalos, fazemos várias atividades
como: Banda Desenhada, Poesia e Jornalismo.
Um grande agradecimento ao Ricardo Mazzei.
Maria Moura & Yara Santos

O OUTONO

No outono caem as folhas
E também comemos castanhas
Apanhamos muitas rolhas
No outono há muitas aranhas.

Jornalistas do 3º ano entrevistam
as nossas queridas cozinheiras

O outono é belo
As folhas são coloridas
Meu melhor amigo é o Marcelo
Ele também tem muitas amigas.
O outono tem muitas árvores
E é muito divertido
Eu gosto de brincar nas tardes
Pois todos os meninos são lindos!
No outono também há flor
E aparecem muitas abelhas
No outono há muito amor
E gosto muito das colmeias!

Matilde Lopes: Quero ser babysitter
porque gosto de crianças mais
pequenas. Não quero é ser médica
porque não gosto do sofrimento das
pessoas ou dos animais.

Daniel Fernandes, Duarte Batista, Francisco Ferreira
e Henrique Ponte

A PRIMAVERA
CHEGOU

OS MÍNIMOS

Era um campo lindo e verde e que tinha
muitos animais. E nesse campo lindo
havia um lago mágico, onde viviam
peixinhos e gansos pretos e brancos.
E à volta deste lago lindo havia muitos
animais: corujas, joaninhas, doninhas,
veados, borboletas e abelhas.
Estavam todos felizes até que, de
repente, surgiu uma grande tempestade
e todos começaram a gritar.
Então surgiram um menino e uma
menina e ofereceram ajuda a todos os
animais e assim acabaram com toda
aquela tristeza. A tempestade passou e
como todos estavam felizes queriam
festejar.
Então fizeram um grande piquenique e
ficou tudo bem com a chegada da
Primavera!
André
Costa,
Guilherme
Fernandes,
Luana
Batista,
Jéssica Soares
e
Jéssica
Soares,
Luana
Batista
e
Guilherme Fernandes foram osSara
Pereira.
poetas de plantão deste fantástico e
criativo texto.

EXCLUSIVO

Conceição Ribeiro, Júlia Fonseca e Susana Lima
O que vocês sentem quando os meninos deitam a vossa comida ao lixo?
Ficamos muito tristes pois fazemos tudo com muito amor e carinho.
O que sentem quando os meninos dizem que a comida está boa?
Adoramos saber que gostaram da nossa comida, pois dedicamo-nos sempre
para que as crianças saiam felizes do almoço.
Quando é que começaram a cozinhar em cantinas de escola?
Já cozinhamos há muito tempo nas escolas.
Quantas refeições fazem por dia?
500 Refeições.
Quanto tempo demora para lavar toda a loiça de um dia?
Cerca de 4 horas.
Que quantidades gastam de ingredientes por dia?
Muita coisa: 40kg de carnes, 16kg de arroz, 35kg de peixe…..
Quanto tempo leva para confecionarem a comida de um dia?
Começamos às 7:30 e terminamos entre as 11:30 e o meio-dia.

São criaturas amarelas e comem bananas.
Usam óculos e uns são pequenos e gordos e outros são maiores e
magros. Gostam de cantar e fazem muitas piadas.
Os Mínimos estão sempre à guerra e alguns estão presos. Uns são
carecas e outros cabeludos. O chefe deles chama-se Gru.
Eles não sabem falar direito, usam outra língua. Estão sempre de
macacão e usam sapatos pretos.
Ah…e não praticam desporto!
Ana Catarina, Guilherme Castro, Guilherme Vieira, João Martins
e Rita Silva

Os meninos portam-se bem na cantina?
Há dias que sim e outros que não. Mas isso é normal!
Qual é a comida que eles mais gostam?
Esparguete à bolonhesa.
Qual é a comida que eles menos gostam?
Peixe, sem dúvida.
Equipa jornalística: Bruna Moura, Inês Sobrinho e Letícia Moreira

