Ficha Técnica
PROJETO RECREIO COM ARTE
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

moutidos news

O Carnaval é muito fixe e
divertido, pois podemos
brincar com confetes e outras
coisas.
Serve para fazerem jantares
para adultos e crianças.
Esperamos que todos venham
mascarados e que seja muito
divertido o nosso Carnaval.
(Mariana Pinto, Sofia
Azevedo, Maria Beatriz)
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BANDA DESENHADA

“Ninguém educa ninguém, ninguém educa
a si mesmo, os homens se educam entre
si, mediatizados pelo mundo”
Paulo Freire

AQUI? AQUI É
MOUTIDOS!
Uma pequena homenagem do Jornal Moutidos NEWS a estes
homens e mulheres que diariamente fazem toda a diferença na vida
das nossas crianças. Um bem-haja a esta equipa e obrigado pelo
excelente trabalho que desenvolvem na nossa escola!

EXCLUSIVO
SAIBAM TUDO SOBRE O
RAP QUE ESTÁ A DAR O
QUE FALAR!
O RAP DA ESCOLA COM A
LETRA NA ÍNTEGRA.

MENTES QUE BRILHAM

Moutidos NEWS
ENTREVISTA

O RECREIO COM ARTE QUIS SABER
DAS CRIANÇAS DO 4ºB O QUÉ PARA
ELAS A FELICIDADE.
SEGUEM ABAIXO OS DOIS
MELHORES TEXTOS

A NOSSA
ESCOLA

Para mim a felicidade é……

O nosso fantástico trio de repórteres (Inês, Maria e Bruna) quis
saber a opinião dos alunos sobre o estado atual da escola, como
pensam que ficará depois das obras e qual seria a escola ideal
para eles.
As respostas foram surpreendentes.
COMO FICARÁ A NOVA ESCOLA
“Imagino a nova escola com um parque infantil, as paredes azuis
e com um campo novo e verde”
“Imagino-a cor-de-rosa com unicórnios brilhantes”
“Vai ficar gira e bonita”
“Gostava que ficasse como era, apenas com algumas melhorias”
“Com um campo com relvado e a escola dividida em duas: uma
do Porto e outra do Benfica. E gostava também que tivesse
balneários novos.

“Para mim a felicidade é um sentimento que temos e
sentimos quando acontece alguma coisa da qual
gostamos e adoramos. Os sentimentos não são coisas
mas sim o que sentimos quando estamos alegres, felizes
e com bom humor!
Para mim o que me faz feliz é encontrar uma pessoa que
não vemos há muito tempo ou reunirmos a família em
épocas especiais como o Natal e a Páscoa. Adoro a
felicidade e adoro senti-la nas pessoas!”

(Ana Júlia Rebelo 4ºB)

SE TIVESSES DE MUDAR ALGO O QUE MUDARIAS?
“Eu não mudaria nada!”
“Criava um sítio melhor para brincarmos”
“Melhorava as condições das salas”

Moutidos – Desafio Final 3º e 4º
anos.
Pela qualidade dos concorrentes
esta edição promete ser épica!

POESIA

(Jéssica Soares, Mateus Lemos, Cristiano
Soares e Tiago Rangel – 3ºB)

RAP DA ESCOLA

(Simão Pereira, Miguel Moreira, Diogo Gomes e Rafael Marques – 4ºA)

ESCOLA PERFEITA:
Luana Batista, Jéssica Soares e
“Uma escola perfeita tem de ser fixe e bonita porque eu gostavaGuilherme Fernandes foram os
que fosse assim”
poetas de plantão deste fantástico e
“Uma escola em que me sinta confortável”
criativo texto.
“Uma escola sem trabalhos para casa”
“Com muita brincadeira e diversão”
“Para mim a felicidade é alegria, amor, paz, diversão.
O QUE PREFERES? ESTAR NOS AMOVÍVEIS OU NA ESCOLA
ANTIGA?
“Aqui, pois não é preciso subir e descer escadas”
“É igual!”

Estes são os 14 minichefs que no
dia 28/03 disputarão o tão
sonhado
troféu
do
MiniChef

A nossa escola fica em Águas Santas,
chama-se Moutidos e está em obras neste
momento. Por isso estamos a ter aulas
nos contentores.
Não temos tudo o que tínhamos na outra
sala mas sentimo-nos muito confortáveis.
Temos alunos de todo o tipo: muito bons,
bons ou nem por isso e até alguns
trapalhões mas somos todos muito
simpáticos.
A nossa professora é a Maria Filomena e
ela é muito simpática e nossa amiga.
Temos funcionárias simpáticas e que nos
ajudam muito sempre que precisamos.
Temos um recreio alegre e divertido, onde
podemos estar em paz com os nossos
amigos.
A nossa escola pode ter defeitos mas
gostamos muito dela assim.

Senti-me muito feliz quando o meu irmão nasceu. Sinto a
felicidade quando me dão carinho ou quando eu dou
carinho a alguém. Sinto felicidade quando não há brigas
mas sim silêncio, harmonia.
E para terminar, eu sinto felicidade quando estou nos
parques, em casa, a ver um filme ou quando estou a
brincar com os meus amigos. Também sinto felicidade no
Natal e em família.

(Matilde Marcelino 4ºB)

A escola é interessante
É um lugar para aprender
Não me leves a mal
Mas eu quero saber

Temos duas professoras
Que gastam o seu latim
Para nos explicar tudo
Até a matéria chegar ao fim

Temos onze contentores
Grandes e espaçosos
Eles são todos brancos
E parecem todos novos

Ainda temos o recreio
Um lugar para brincar
Aproveita o tempo dele
E começa a festejar

Temos vários amigos
Que brincam connosco
E agora aproveitem
Que vamos brincar convosco

Temos a CAF
Que vamos pela manhã
Despedimo-nos dos pais
E brincamos aos titãs!

Aqui temos a cantina
A comida é deliciosa
Agora vamos comer
Porque a comida é saborosa

Temos uma escola
Que está em construção
Mas no dia-a-dia
Dá para ver a evolução

Temos muitas funcionárias
Que estão sempre a ajudar
E quando caímos
Elas vêm-nos curar

Desta escola
Não nos vamos esquecer
Porque foi aqui
Que aprendemos a crescer

