
 

 

 

    
  
      
           
        
       
          
    
     
     
        
       
         
      
      
     

     
    
     
     
      
      
      
     
      
        

   
        
          
           

       
       

      
    
      
     
     
         
   

 
    
  
 
 
 
 
  

 Recreio com ARTE             Jornal Moutidos NEWS 
 

POESIA                              Jornal Moutidos NEWS                               

A primavera é linda 
Como o amor, as flores 
Crescem nas árvores 

E enchem os campos com cores. 
 

A primavera é colorida 
Como o arco-íris também é 

Ela dá charme à vida 
E eu amo muito as cores! 

 
Ao ar livre eu corro 

E corro rápido e com harmonia 
Com esta natureza linda 

A vida fica muito mais linda. 
 

A Primavera é uma estação 
Que nos dá boas ideias  

As flores parecem um poema 
Um verso parece uma camélia. 

 

Martim Carvalho – 3ºA 

QUANDO EU NASCI 
 

Quando eu nasci 
O mundo era estranho 
Conheci uma senhora 

Que me deu um belo banho 
 

Quando eu nasci 
Conheci a minha mãe 

E logo que me viu 
Ela me deu meia dúzia de pães 

 
Quando eu nasci 

Conheci o meu primo 
E logo que me viu 

Encheu-me com muito mimo 
 

Quando eu nasci 
Experimentei uma calculadora 

Fiz contas e mais contas 
E voltei àquela bela senhora 

 
Mariana Nunes e Marta Nabais – 3ºA 

A NOSSA 
NOVA ESCOLA 

 
A escola nova está fantástica 

A nossa primeira palavra foi…uau!!!! 
Logo a descer pelas escadas 

Já se via que estava um espetáculo! 
 

Os quadros são novos 
Com canetas que funcionam ainda melhor 
As casas de banho estão no mesmo lugar 

Mas as cores são diferentes, novas e lindas. 
 

O jardim está maravilhoso 
As plantas são lindíssimas 

As salas de aula são confortáveis 
E o melhor de tudo: é tudo nosso! 

 
NOTA: dá até pena ser já do 4º ano pois não 

aproveitaremos tanto esta escola linda. 
 

Guilherme Castro & Maria Lira 4ºA 
 

RECREIO COM ARTE GANHA SALA PRÓPRIA 
 
 

A ESCOLA NOVA 
 

Na nossa nova escola 
Há muita alegria e felicidade 
Há persianas novas e lindas 

As janela também são novas…é tudo maravilhoso! 
 

Há novas portas alaranjadas 
Temos quadros novos a estrear 
Mesas lisas e cadeiras novas 

Casas de banho que dão gosto de usar! 

 
Bruno Oliveira, Rafael Fontes e Rita Silva 4ºA 

 

Desde o dia 06 de janeiro que o Recreio com ARTE 
passou a ter uma sala exclusiva para as atividades 
desenvolvidas no Projeto: jornalismo, Banda 
Desenhada e Poesia. 
Esta é uma clara aposta da escola no trabalho que 
estas crianças desenvolvem de segunda à sexta das 
13h às 13:45. 
O projecto é desenvolvido na EB de Moutidos há 
exatos dois anos e muitas foram as conquistas, 
incluindo a distinção no concurso nacional “Escola 
Amiga da Criança”. O Projeto também faz parte, 
juntamente com o MiniChef Moutidos – Desafio 
Final, do PAA da escola. 
Tudo isso é motivo de grande orgulho e 
agradecimento. 
Por falar nisso o agradecimento maior aqui vai 
diretamente à professora Maria José Ribeiro, que 
apostou desde o primeiro dia nas intenções e nos 
objetivos do Recreio com ARTE. 
Em nome das crianças queria também agradecer a 
ASSOPAIS Moutidos que doou todo o material 
necessário para o desenvolvimento das atividades do 
projeto durante este ano letivo. 
Enfim…..temos tudo, mesmo TUDO para um ano 

inesquecível e, claro, com muita arte! 

Todas as 
crianças são 
convidadas a 
participarem 
nesta 
aventura de 
promoção da 
arte na EB de 
Moutidos. 

COMO VAI SER O MUNDO 

EM 2050 
Para mim o mundo em 2050 vai ser artificial e muito tecnológico. 
Os carros andarão automaticamente e sozinhos, as pessoas vão estar mais 
desenvolvidas, o planeta Marte já poderá ser habitado, as sapatilhas estarão 
programadas para voarem, os prédios serão extremamente altos e as portas irão abrir-
se automaticamente através de um simples controlo de voz. 
Para mim em 2050 o mundo será muito melhor. Uma riqueza!!! 
Dinis Domingues 4ºA 

RIMAS À SÉRIO 
Semeei na minha quinta 

Chocapic e de lá saiu 
Um menino chamado Henrique. 

 
Semeei na minha quinta 

O Rafael Ventura 
Um portista que está perto 

E tem o equipamento completo 
Que gosta muito de afeto  

E é também muito esperto! 
 

Henrique Pimenta – 3ºA 

 



 

 
  
 
  
  
  
 
  
 
   
 
 
 
   
 
 
 
    
 
 
  
   
  
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
 
    
    
 
  

EDITORIAL e Banda Desenhada                                                                          
                              ESPECIAL EB MOUTIDOS ESCOLA SÉCULO 21 
 

Bem-vindos ao SÉCULO 21 
Corredores amplos e com muita luz graças ao perfeito aproveitamento da luz natural através de clarabóias 
estrategicamente instaladas. Salas confortáveis e muito bem equipadas. Uma biblioteca novinha em folha, casas de 
banho confortáveis e funcionais e um lindo jardim exterior. Pátios cobertos e espaçosos para os dias de chuva. 

 
 

O Zabdi Rosa e o Guilherme 
Vieira foram os destaques na 
Banda Desenhada. Nestas 
fotos exibem, orgulhosos, os 
vilões que criaram para as 
suas histórias. 

 
 
 
 
 
 
 
Movida pelo constante desejo de tornar as escolas em espaços confortáveis, transformadores e seguros, 
há bastantes meses atrás fechamos o projeto da escola de Moutidos.  
Intervir nesta escola era necessário, dotá-la daquilo que as escolas de hoje necessitam urgia… mas não é 
possível apagar a história e, por isso, quis que o edifício mantivesse a identidade. 
Durante um ano letivo, alunos, professores, pais e encarregados de educação e equipa não docente 
mudaram-se para salas amovíveis, enquanto mãos hábeis trabalharam incansavelmente na requalificação 
da escola. No início deste ano letivo, os raios de sol já permitiam adivinhar o que todos encontraríamos no 
seu interior em janeiro de 2020. E assim foi. 

No primeiro dia de aulas do 2º período, todos aqueles que se encontravam na escola andavam de uma 
lado para o outro com livros e cadernos debaixo do braço, transportando-os para as novas salas de aula. 
“Parece que estamos na escola secundária!” Ouviu-se uma menina a dizer, enquanto empurrava um cesto 
com as suas coisas. A equipa de docentes e não docentes, carregando globos terrestres e outros 
materiais, orienta e ajuda os alunos, que, com um sorriso, se apropriam do novo espaço e fazem dele seu. 
A analogia com um formigueiro é inevitável: Uma desorganização muito bem organizada reinou nos 
primeiros dias. Hoje, entramos numa escola nova, pela porta que tem mais de 70 anos de histórias para 
contar… quase irreconhecível, mas é a mesma por onde alguns avós das crianças que hoje dão vida à 
Escola Básica de Moutidos passaram. Temos uma escola linda, funcional, com equipamentos que a tornam 
confortável para que quem lá passa grande parte do seu dia, de lá saia com vontade de regressar no dia 
seguinte com um sorriso nos lábios. Cuidemos desta escola que é minha, tua e vossa. A felicidade das 
crianças é a minha energia. Bom trabalho e resto de boa semana! 

 

 EDITORIAL    

Por 
Emília Santos 
Vereadora dos Pelouros  

Educação/Ciência e Saúde 
 


