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 “Eu fico com a pureza das respostas das crianças: 

É a vida! É bonita e é bonita! 

Viver e não ter a vergonha de ser feliz, 

Cantar…a beleza de ser um eterno aprendiz 

Eu sei…que a vida devia ser bem melhor e será, 

Mas isso não impede que eu repita: 

É bonita, é bonita e é bonita!” 
(Gonzaga Júnior in: “O que é, o que é”, 1982) 
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Pais Animadores 

CORREIO DA 
AMIZADE 

Uns momentos bons da Leonor para 
partilhar convosco. Espero que estejam 
bem e desejo-vos tudo de bom. Nem 
sempre consigo acompanhar  os 
trabalhinhos que nos mandam para fazer 
com a Leonor porque tenho o mano dela 
no 7ºano e tem também trabalhos e aulas 
e leva-me muito tempo. Mas estou 
agradecida por todo o tempo que 
disponibilizam para manterem os nossos 
meninos ocupados e sempre que posso 
acompanho. 

Beijinho e fiquem bem.  
 

 

Olá,  olá... 
Por cá tentamos fazer plasticina de farinha…  
houve quem adorasse, mas houve quem não 
achasse piada ao toque…quem será?  
Também fizemos desenho, de acordo com o 
proposto pela educadora Manuela  

 
Mas sempre a trabalhar (pintar, fazer contas,  
escrever), contra feito, é um preguiçoso! 
Vera Ventura 
 

Aqui estão mais alguns trabalhos do Júnior.  
Muito obrigada pelas ideias, têm ajudado imenso 
Sandra Lima 
 

 

Aqui tentamos ocupar o tempo com coisas que nos ponham 
a mexer! Gastar energia é muito importante para podermos 
dormir bem! Assim executamos tarefas em casa que tenham 
ficado pendentes, fazemos exercícios e vamos para o jardim, 
tudo em família. O Ricardo continua a ajudar na cozinha, esta 
semana fez um belo de um salame de chocolate! Temos 
pasteleiro! Nós, em casa, agradecemos que ele continue a 
cozinhar ehehe …Espero que estejam todos bem! 
E obrigada pelo apoio que têm dado a todos nós, mesmo à 
distância!  
 

 

Boa tarde. Envio dois trabalhos realizados pela 
Adriana. Esperamos que estejam todos bem. 
Obrigada pelas vossas sugestões de atividades. 
Beijinhos para todos! 
 

 

Desta vez os pais foram incentivados pelos Animadores 

a proporem uma atividade às crianças da AAAF de 

Moutidos em quarentena. Destacamos esta iniciativa do 

Ricardinho, da sala 3. 

Uma atividade que achamos interessante, pois além 
de estimular a criatividade também foca num ponto 
muito importante: a reciclagem! Estamos muito 
tempo em casa e estamos a produzir mais lixo que o 
normal. Um dos resíduos que estamos a produzir a 
mais são as aparas de lápis! Assim sugerimos aos 
pais que aproveitem essas aparas para realizar 
colagens originais com os pequenos! O Ricardo fez 
um jardim de flores com o avô e ficou muito 
contente! 
Materiais: 
- cola 
- uma folha branca 
- lápis de cor 
- aparas dos lápis 
Agora é usar a imaginação para colar e desenhar! 
Podem também juntar recortes de jornais e revistas!  
 

 

Reciclagem 
Criativa 



 

 

 

 

O NOSSO RESTAURANTE 
NUNCA ESTEVE ENCERRADO 
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Especial Quarentena 

O Jornal da Tarde convocou os 
nossos mini jornalistas, agora em 

teletrabalho, para uma mini 
entrevista aos Animadores de 

Moutidos.  
 
01. TÊM SAUDADES DOS MENINOS E DA ESCOLA? O QUE É QUE FAZEM EM CASA 
PARA SE DIVERTIREM? (Tiago Osório, sala 1) 
 
Estela: Tenho muitas saudades do meio escolar e dos meninos. Em casa para além das tarefas do 
teletrabalho sobra tempo para diversão: cozinhar, construir alguns objetos de trabalhos manuais, cuidar 

do jardim e ler. 
 
Ricardo: Tenho muitas saudades de todas as crianças de Moutidos e de toda a envolvência escolar. É 

neste contexto que eu me sinto feliz e realizado. Nos tempos livres em casa faço o que sempre gostei 
de fazer: boa música, bons filmes e cuidar da minha coleção de plantas. 

 
02. SRA ANIMADORA ESTELA E SR. ANIMADOR RICARDO, DO QUE TÊM MAIS 
SAUDADES NESTE TEMPO DE QUARENTENA? (Maria & Clarisse, sala 2) 
 
Estela: Neste tempo de quarentena o que tenho mais saudades é do convívio entre familiares, amigos, 
colegas de trabalho e das crianças do JI de Moutidos. 
 

Ricardo: No âmbito profissional da escola, do borburinho que ela produz. No plano pessoal, acho que o 
mesmo que toda a gente: do nosso mundo de volta, de preferência remodelado e mais ajustado. Ah…e 

dos concertos e festivais de música! 

 
03. COMO ESTÃO A LIDAR COM AS SAUDADES DOS MENINOS E MENINAS QUE 
PARTILHAVAM OS SEUS DIAS CONVOSCO? E COMO TÊM OCUPADO OS VOSSOS DIAS? 
(Ricardinho, sala 3) 
 
Estela: Para matar as saudades das crianças do JI de Moutidos sugerimos atividades semanais às 
crianças e às famílias. O meu dia é ocupado com teletrabalho, cozinhar, ler, ouvir música… 

 
Ricardo: Estamos a utilizar o único meio possível para matar as saudades, ou seja, através deste 
contacto informático convosco. Os nossos pais têm sido fantásticos na adesão a este contacto!!!!! Com 

esta troca que temos feito desde o início da pandemia através do e-mail, da criação do Jornal e das 
sugestões semanais que vos enviamos pretendemos assim minimizar esta saudade e a nossa ausência 
física. Eu ocupo o meu dia com o teletrabalho, com novas ideias para o retorno próximo e com algum 

lazer e cultura…essenciais para o meu equilíbrio. 

 
04. "NO MEIO DESTA NEGATIVIDADE TODA (VÍRUS) O QUE CONSEGUIRAM TIRAR DE 
POSITIVO A NÍVEL PESSOAL E PROFISSIONAL? " (Mariana Salgado, sala 2) 
 
Estela: A nível pessoal tenho mais tempo para cuidar de mim e da minha casa. A nível profissional 

valorizar a existência de ter uma ocupação laboral não só pela importância monetária mas para 
valorizar a socialização, principalmente com as crianças. 
 

Ricardo: No plano pessoal foi poder ter estado em contacto permanente convosco, poder ouvi-los e dar 
voz às crianças através do Jornal da Tarde. Foi a capacidade (minha e de tanta gente) de se adaptar a 

estes tempos tão difíceis e não cruzar os braços. A nível pessoal penso que será uma opinião geral: 

valorizar ainda mais momentos, atitudes, gestos, pessoas…enfim…o nosso mundo! 

 
Neste mês de quarentena  
Tive muito que fazer  
Não estou na escola e é pena  
Mas em casa também posso 
aprender  
 
Nem tudo é diversão  
Mas consigo estar divertido  
Podemos brincar até mais não  
Mas preferia brincar com um 
amigo 
 
Em casa temos que ficar  
Para todos proteger  
Em breve juntos vamos estar  

Para rir e aprender  
 
Beijinhos da família  

Osório Silva  
 

 

Poesia da gratidão 
(uns versos rimam outros não)! 

 

Obrigada pelos carinhos 

Obrigada pelos miminhos 

Obrigada pela evolução 

Obrigada por nos dizerem não (às 

vezes) 

 

Obrigada por serem amigos 

Obrigada pelos pensamentos 

floridos 

Obrigada pela imaginação 

Obrigada pela sopa e pelo pão 

 

Obrigada pela liberdade 

Obrigada pela saudade 

Obrigada pela confiança 

Obrigada pela bonança 

 

Obrigada e até já! 
Maria & Clarisse 

POESIAS 
Na quarentena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
O que mais gostamos de fazer aqui na 
quarentena são as "michurdices" que 
dão origem a belas peças de plasticina 
e o jogo das almofadas! 
 
A plasticina caseira é feita com farinha, 

água, 2 colheres sopa de sal, 1 colher 
sopa de óleo. Se quiserem fazer várias 
versões podem comprar corante 
alimentar e colorir as vossas plasticinas, 
ou com guache também ficam muito 
bonitinhas! 
 

DICAS DA 

MARIA & 

CLARISSE 


