TV
SECÇÃO

O “Moutidos NEWS” quis saber das crianças do
3ºB e do 4ºB quais são as disciplinas mais
apreciadas por elas e também as menos
apreciadas.
O resultado foi o seguinte: No 3ºB as mais queridas
são o Inglês, a Ginástica e as Expressões e a
menos votada foi, de longe, Estudo do Meio.
Já no 4ºB a Ginástica voltou a brilhar, mas ao
contrário do 3º ano ela vem acompanhada pelo
Estudo do Meio. Entretanto o Português ficou em
último na preferência das crianças do 4ºB.
Reproduzimos aqui algumas das interessantes
argumentações:
“Eu gosto muito de Expressões porque eu posso
pintar, colar e construir muitas coisas”;
“Gosto muito do Inglês porque a professora é
simpática e aprendo muitas coisas interessantes.”
“Eu gosto muito do Inglês porque aprendemos uma
língua nova”

POESIA

A Letícia e a Sofia,
ambas do 4ºA, são
as nossas
especialistas de
plantão para as
dicas da TV

Estamos aqui para vos recomendar os canais que são para a nossa idade!
No Panda Biggs, por exemplo, vejam os “Morangos com Açúcar” porque é muito
fixe!
No Disney Chanel o “KC, o Agente Secreto” também é fixe e tem missões muito
engraçadas.
E para já é mesmo isto que recomendamos!
Até a próxima TV SECÇÃO!
Letícia Moreira & Sofia Ferreira

CONCURSO HERÓIS
DE MOUTIDOS

A turma do 2ºA foi desafiada pelo projeto Recreio com
ARTE a criar um super herói para representar a nossa
escola. Esta personagem tinha de ser obrigatoriamente
inédita e deveria também conter um super poder.
Foram muitos os trabalhos fantásticos que fizeram mas a
vencedora foi a Inês Marques com a Super Tigresa!
Parabéns a toda a turma!

BANDA DESENHADA
DO MÊS

A AMIZADE
A amizade é uma coisa especial
E quando fazemos uma ela tem de ser real
Quando fazemos uma amizade
Ela tem de ser mesmo de verdade!
A amizade é uma coisa especial
E quando não é sensacional ela não é real
E se não for real não é sensacional
E se não for sensacional não é especial.
Quando brincamos com a nossa amizade
Ela torna-se realidade
E para nós a amizade será sempre
Uma coisa mais do que especial!!!
(Iago Santos, Inês Mateus e Pedro Teixeira 3ªA)

Brenda Melo e Leonor Monteiro – 2ºB

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

PESQUISA DE
OPNIÃO

PROJETO RECREIO COM ARTE 2019 Jornal da Escola Básica de Moutidos Ano II Número 09 março e abril de 2019

ÚLTIMA PÁGINA

A VENCEDORA
É…..

Lara Carvalho
4ºA

MiniChef Moutidos – Desafio Final 3º e 4º anos

Turma do 4ºA de
Moutidos arrasa e
arrecada os quatro
prémios do MiniChef

Moutidos – Desafio Final
Naquela que já é considerada a mais renhida
de todas as disputas até hoje na história
deste concurso a Lara Carvalho (Scones Lá
Lara) foi a campeã da edição 2019 na
categoria 3º e 4ºanos.
As menções honrosas foram entregues às
seguintes MiniChefes, todas também da
turma do 4ºA:

Yara Santos (Sobremesa Enganadora), Inês
Sobrinho (Macarrons à Transmontana) e
Alondra da Silva (Arepa Venezuelana).

Parabéns a todos os candidatos!
Para o ano há mais e no dia 28 de maio a
sensacional 6ª edição do concurso da PréEscola!

