PROJETO RECREIO COM ARTE

Inês Pesqueira, Matilde Rocha e Núria Carvalho 1ºA

OS CONTENTORES

COMO AJUDAR O AMBIENTE

Nós estamos a ter aulas em contentores mas parece
uma sala de aula: tem um chão, um teto e todos os
materiais que tínhamos. Nós estamos em contentores
porque a nossa escola está em obras e quando acabar
a escola vai ficar muito boa.
Achamos que não era preciso o ar condicionado pois
fica muito quente. Os contentores são grandes e
largos e por isso podemos estudar muito bem. Nós,
alunos e professores, gostamos dos contentores mas
gostávamos que eles tivessem cabides. E é só isso que
temos para dizer dos nossos contentores: ótimos e
confortáveis.

Meu ambiente
Sabemos que andas muito doente!
Estamos a tentar melhorar
Para isso acabar!

(Henrique Pontes, Mateus Lemos e Tiago Rangel – 3ªB)

Tu és nosso amigo
E nós queremos-te proteger
Vamos dizer à toda a gente
Só assim conseguiremos viver!
(Sofia Ferreira & Yara Santos – 4ºA)

O que eu acho do projeto Recreio com ARTE
Mariana Pinto – 2ºB
O Ricardo é fixe e nos ensina a fazer coisas novas com ajuda e apoio.
Com ele o recreio fica melhor e nós fazemos bandas desenhadas, poesias
e outras coisas. Eu espero que nunca saia da escola. Eu nunca vou
desistir, pois com ele tudo muda. Eu estou muito contente e vou sempre
estar neste projeto e espero que todos gostem.
A proposta deste texto foi feita à turma do 2ºB com a intenção de
publicarmos aqui o texto que melhor representasse o que o grupo acha do
projeto. De salientar que surgiram outras propostas que poderiam ser
aglutinadas ao projeto, nomeadamente um atelier de pintura. Uma vez que
me falta de todo esta competência fica aqui a sugestão para quem quiser
se voluntariar!
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moutidos news

Anissa Siqueira – 4ºA
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BANDA DESENHADA

MiniChef Moutidos 2019

No passado dia 25 de janeiro realizou-se mais um sensacional
concurso culinário MiniChef Moutidos - Desafio Final.
Nesta que é a primeira de 3 edições para 2019 concorreram os alunos
do 1º e 2º anos da EB de Moutidos.
13 minichefs apresentaram as suas fabulosas criações aos jurados do
concurso e no final o Gonçalo Santos Quintela foi declarado como
campeão e novo MiniChef Moutidos 1º e 2º anos.
Em março será a vez dos minichefs do 3º e 4º anos medirem forças e,
como já é uma tradição, no final de maio acontecerá a 6ª edição do
concurso mãe, o da pré escola de Moutidos.
Aguardem por mais novidades e parabéns a todos os participantes!!!!

5º ANO

MEDOS E DESEJOS

Os alunos do 4ºA e do 4ªB foram incentivados à transporem para o papel
(após discussão em grupo) quais seriam os seus medos e os seus maiores
desejos sobre a iminente ida para o 5º ano. O resultado foi o seguinte:
MEDOS: de ser mais difícil e os professores ralharem, de ter faltas disciplinares,
de chumbar o ano, de tomar banho à frente dos outros e dos trabalhos para
casa.
DESEJOS: de ter novos amigos, de poder levar telemóvel, de ter novos
professores, de horários fixes, de conhecer uma nova escola, de ter novas
disciplinas.

ESPECIAL MiniChef Moutidos – Desafio Final 1º e 2º anos

Luana Batista, Jéssica Soares e
Guilherme Fernandes foram os
poetas de plantão deste fantástico e
criativo texto.

