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AULA DE DANÇA NO PROLONGAMENTO
PROFESSORA TATIANE OLIVEIRA

FICHA TÉCNICA

Equipa Jornalística
Alunos do Prolongamento do JI
de Moutidos
Coordenação do Jornal da
Tarde

A Matilde Rubim enviou-nos
a foto do seu lindo hamster
Pintarolas!!!!!!

CANÇÃO DO

Estamos em permanente
campanha de
sensibilização pelos
animais!

MÊS
"Não atires o pau ao
gato-to-to…
Porque isso-so-so

Cristina Frias & Ricardo Mazzei

Não se faz,faz,faz...

Apoio

Minha mãe ensinou-me

Divisão de Educação da
Câmara Municipal da Maia

A gostar, a gostar dos
animais! MIAAAUUU!!"

JORNAL DA TARDE
Jornal do Prolongamento do Jardim de Infância de Moutidos
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Os Batinhas

Já estão em estúdio novamente!!!!!

CRIATIVIDADE
Ricardo Mazzei

A criatividade é a solução de todos os
problemas que ainda não vivemos! A
criatividade não se mede, não se quantifica…
a criatividade é para quem ama e sabe amar!
Ama a si próprio, tem gosto em viver e sabe
aprender com o outro, sabe ouvi-lo, consegue
despir-se de todo e qualquer preconceito para
enfim receber e refletir sobre aquilo que
recebe do outro: sempre uma dádiva, ainda
que não seja a nossa expressão narcisista e
prepotente. Somente com este incansável
desejo de mudança, com a não - passividade,
sendo flexível, etc (e o etc é de livre
interpretação) é que se consegue transformar
o que já existe. Quem tem atenção apenas
em si perde sempre o melhor da vida. O
umbigo deve ser local de chegada e não de
partida, caso contrário a rotina do seu “EU”
acabará por dilacerar a sua alma inteira (e
também aqui a alma é de livre interpretação).
E todas as almas são passíveis da mais
esplêndida forma de criar. Mas nada disso
encontra-se à venda – que pena, diriam
alguns – ela tem de ser conquistada,
percebida através de um esforço íntimo e
consciente, que passa pelo “ser atento” e
sensível: ter olhos de camaleão e um
“estômago no cérebro”. No mundo atual, onde
o tempo é de ser e não de estar, tudo isto
requer um esforço ainda maior – transformar
trevas numa serena conversa de criança,
perceber a sabedoria de um idoso que troca
impressões com cartas já gastas. É aí, e
somente a partir deste ponto, que o indivíduo
é inteiro, uno, completo, conhecedor de si
mesmo e capaz de amar e de criar! Simples,
não? FELIZ 2018!

É FIXE SER CRIANÇA?

O grupo de Teatro do JI começou a preparar esta
resposta. Saiba tudo em 2018

Atividades & Sociedade
Foram várias as atividades que as nossas
crianças puderam experimentar durante estes
primeiros tempos do ano letivo. O objetivo é
sempre a integração das crianças e o
experimentar um pouco de tudo para que
possam perceber as inúmeras brincadeiras e
atividades que lhes aguardam daqui para a
frente: comemoração do dia das bruxas,
divertidos jogos, hora do conto, expressão
plástica, início da decoração de natal,
fantoches, culinária, teatro, música, dança,
construções com legos, desenhos, livros,
etc…etc…etc!!!!!

MiniClass MiniChef Moutidos
Foram duas as MiniClass neste bimestre. À esquerda a Vera e o Sérgio
confecionaram com as crianças uma deliciosa espetada de frutas. À direita
vemos a Carla (auxiliada pela Maria Inês) numa fantástica sessão de
folhados de salsicha e de nutela.

