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Ana Júlia Rebelo

Professora Olga Dias em
entrevista EXCLUSIVA

VEJA TAMBÉM
4ºB supera as
expectativas e cria
várias pequenas
representações teatrais
no Recreio com ARTE!

Entrevista à professora Olga Dias

Olga Dias na
1ª pessoa
Esta simpática equipa de jornalistas do
Moutidos NEWS elaborou uma
sensacional entrevista à emblemática
professora da EB de Moutidos, Olga Dias.
O que é que a professora Olga sente quando está zangada connosco? E quando está satisfeita? Como é que a
professora tem tanta paciência?
Esta pergunta tem três partes bem distintas. A primeira parte refere-se a uma situação em que eu fico muito triste e
desiludida, pois não gosto de me zangar com ninguém e muito menos com os meus alunos.
A segunda parte dá-me uma sensação de alegria e até de orgulho.
Quanto à paciência eu tenho alguma mas gostava de ter mais. Há alunos para quem é preciso de ter “muito mais paciência”.

Atividades & Sociedade

EU SOU ASSIM
Eu sou um bocado chata e acho que devo melhorar. Gosto muito de
saltar a corda. Sou muito brincalhona e gosto disso. Gosto de dançar
músicas funk e aprender. Às vezes quando conheço alguém novo fico
envergonhada mas quando fico mais tempo com esta pessoa estou
sempre feliz. Gosto muito de animais, principalmente cães. Gosto
muito de quem eu sou!
Joana Ribeiro 2ºA
Eu sou a Marta e sou um bocado magrinha demais. Estou sempre a
dançar funk. Eu sou muito meiga e gosto muito das minhas amigas.
Adoro as gêmeas mas às vezes tenho ciúmes da Mariana e da Isabel.
Eu tenho sete anos e sou muito feliz. Adoro os meus pais e sinto
muitas saudades da minha mãe.
Marta Nabais 2ºA

TEATRO NO
RECREIO COM
ARTE

Quando era criança a professora Olga já tinha a ideia de ser professora?
Sim, quando fui para a escola tive uma professora chamada Rosa que era muito meiguinha e eu queria ser como ela.

4ºB EM AÇÃO

A professora gosta do seu trabalho? Por quê?
Sim, gosto. Porque sempre tive muita felicidade em relacionar-me com as crianças. E ser professora é lidar com crianças
diariamente.
Se pudesse mudar de profissão qual escolheria?
Eu não mudaria mas se fosse necessário eu gostaria de algo relacionado com a culinária.

Ainda esta semana vimos a sua nora e o seu filho a cantarem. Você gosta da profissão da sua nora e do seu filho?
Fale um pouco do instrumento que ele toca.
Sim, gosto. Os dois são músicos e são apaixonados pelo que fazem. O meu filho começou por aprender bateria, depois
adaptou a turntable à projeção de imagens criadas por ele com a ajuda do computador. Para além disso também compõe as
músicas.
Durante o fim-de-semana você faz aventuras novas ou fica em casa a organizar as próximas aulas?
Os meus fins-de-semana não são sempre iguais. Saio com a minha família mas ao domingo à tarde é sempre para preparar
as aulas da próxima semana.

A
Professora
Ana Neto

O que você gosta de fazer no dia-a-dia?
Para além das aulas gosto de fazer compras no supermercado, gosto muito de visitar hortos que são locais e onde há
plantas desde as mais pequenas a grandes árvores.
Qual foi a visita de estudo que você mais gostou até hoje? Por quê?
Foi a que fizemos no ano passado, à Quinta de Santo Inácio, porque havia tempo para fazermos todas as atividades e
vimos animais selvagens.
Qual a viagem de que mais gostou na sua vida?
Quando fui visitar o meu filho à Holanda.

Resuma estes quatro anos connosco.
Sem gastar muitas linhas houve muitos momentos muito bons e alguns momentos muito maus. No entanto o salto foi muito
grande.

O trio formado pela Ana Júlia Rebelo, Alexandra
Ferreira e Francisca Alves criou uma versão a
partir do famoso tema dos Boss AC, “SextaFeira”, em homenagem ao projeto Recreio com
ARTE. Recorde-se que nesta turma o projeto é
desenvolvido sempre às terças-feiras.
O resultado pode ser conferido abaixo.

Tantos anos a estudar para continuar
Nesta sala de treta para uma boa
letra
No intervalo a brincar para animar
Ou acabar de comer, sim podemos
descer para começar a correr.
Não é por falta de empenho
Querem que eu seja boa a
matemática mas nem boas notas
tenho
O ano está a acabar
E para o quinto espero passar…

O que é que a professora Olga faz depois da escola?
Faço várias atividades, mas a primeira é sempre sentar-me no sofá e estar sem ouvir barulho nenhum.

Como você ficou quando o seu filho lhe contou que tinha uma nora?
Foi uma notícia que já estava à espera porque ele já tinha terminado os estudos e já tinha idade para isso.

POESIA

Ana Reis
Maria Lira
Renata Valdez
Carminho Mesquita

A nossa professora é muito fixe. Quando ralha é
porque tem razão e assim vai a primeira edição.
A professora gosta de rosas, carvalhos, oliveiras
e arco-íris.
Para nós ela é uma super heroína!
E além disso tem quatro gatos muito FOFINHOS!

PROFESSORA…ADORAMOS-TE!

É terça-feira…yeh
Tenho o Ricardo a uma e meia…yeh
E coisas fixes vou criar
Quero uma folha em branco, branco…
já, já, já
É terça-feira…yeh
Tenho o Ricardo a uma e meia…yeh
E coisas fixes vou criar
Quero uma folha em branco, branco…
já, já, já

