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JORNAL DA TARDE
Jornal do Prolongamento do Jardim de Infância de Moutidos
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CLUBE DAS
A
MiniClass
MiniChef
Moutidos deste mês trouxenos uma maravilhosa tarde
no mundo das pizzas.
Comandadas pela Chef
Alexandra Barbosa e a sua
fiel escudeira Sofia Pinto, as
crianças meteram as mãos
na massa e confecionaram
deliciosas mini pizzas que
encheram o nosso salão
com
aquele
fantástico
cheirinho à Itália.
No final sobraram elogios à
massa e ao recheio!
Parabéns às chefs!

FICHA TÉCNICA

Equipa Jornalística
Alunos do Prolongamento do JI
de Moutidos
Coordenação do Jornal da
Tarde
Cristina Frias & Ricardo Mazzei

Apoio
Divisão de Educação da
Câmara Municipal da Maia

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

EXPERIÊNCIAS
FOTOGRAFIA
DO MÊS
Durante o mês de fevereiro muitas
foram as figuras que andaram pelo
JI de Moutidos durante o período
do Carnaval.
O Jornal da Tarde resolveu destacar
este que é um dos maiores ídolos
das crianças, o nosso querido,
amado e inesquecível Noddy.
Este ano o Noddy resolveu fazer
uma surpresa a todos e veio
mascarado de Santiago Silva da
sala 2. Digam lá se não está a cara
do Santi?

Vem CONHECER como as coisas funcionam!
DESCOBRE um mundo de surpresas!
As tuas tardes serão muito mais DIVERTIDAS!

AAF

JI de
Moutidos
Com
Cristina Frias

Atividades & Sociedade

OBRIGADO TÂNIA
Pelo teu profissionalismo, competência, amor, carinho e dedicação a
todos nós!!!!!

Tempo de

SER…CRIANÇA!

Jornal da Tarde: Onde guardas os teus brinquedos?
Diego: No baú da minha casa.

Tens algum animal em casa?
Tânia Daniela: Tenho um cão.

Jornal da Tarde: O que gostas mais de fazer na tua sala?
Diego: Brincar com os brinquedos da sala, com os legos e desenhar.

Como é a tua casa?
Tânia Daniela: É um apartamento.

Tens algum brinquedo preferido? (referência ao Ricardo, que coleciona Mínimos).
Tânia Daniela: Sim, o Mikey.
Gostas de ler livros?
Tânia Daniela: Gosto quando eu tenho algum para ler.
Sabes tocar algum instrumento?
Tânia Daniela: Reco-Reco.
Fazes muita plasticina em casa? (referência às esculturas que a Tânia faz na escola e oferece
aos colegas)
Tânia Daniela: Sim, costumo fazer.
Qual é a tua comida preferida?
Tânia Daniela: Costeletão.
Onde gostas de ir passear?
Tânia Daniela: A todo o lado que envolva natureza.
(pergunta da redação) Que profissão gostavas de ter?
Tânia Daniela: Trabalhar em geriatria.

João Azevedo (5 anos) entrevista o
Diego lemos (6 anos)

Jornal da Tarde: Quantas camisolas tens?
Diego: Muitas

Entrevista/conversa Entrevista realizada por:
Afonso Moreira, Ariana Vieira, Lara Correia e
Matilde Rocha

Gostas de trabalhar aqui?
Tânia Daniela: Gosto muito.

GRANDE
ENTREVISTA

Jornal da Tarde: O que fazes no prolongamento?
Diego: Brinco, desenho e faço construções.

PINTA A PRIMAVERA E CELEBRA A CHEGADA DA
NOVA ESTAÇÃO!

Jornal da Tarde: Como se chamam os teus pais e os teus irmãos?
Diego: Liliana e Telmo. Os meus irmãos são o Hélder (o grande) e o Mateus (o
médio). Ah…e também as minhas quatro cadelas: Pipoca, Núria, Joice e a Kiara.
Jornal da Tarde: O que gostas na cantina?
Diego: Do arroz, da batata, da massa e dos douradinhos. Deveria haver salsichas.
Jornal da Tarde: Onde gostas de passear?
Diego: Na rua, no café, no pão quente e no parque. Às vezes também vou
almoçar.
Jornal da Tarde: Vais ter uma personagem no teatro? Qual?
Diego: Sim. Gostava de ser o presidente.
Jornal da Tarde: Quantos anos tens?
Diego: Seis.
Jornal da Tarde: O que queres ser quando fores grande?
Diego: Não quero crescer!

