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Atividades de Apoio à
Família

Refeições Escolares
A NOSSA
CANTINA
EM
NÚMEROS
Diariamente são
confecionadas
500 refeições
destinadas a
Moutidos e a
mais 4 escolas
do município da
Maia.
Dependendo da
ementa são
gastos por dia:
16kg de arroz
17kg de massa
100kg de batata
38kg de peixe
40kg de carne
10kg de cenoura
8kg de cebola

Em média almoçam na cantina cerca
de 60 crianças do nosso Jardim. São
divididas
em
3
mesas
e
acompanhadas por 5 adultos.

Fantástica equipa responsável
pela confecção da comida das
nossas crianças!

SABIA QUE
Diariamente é recolhida
uma amostra da refeição
servida às nossas crianças e
a mesma fica durante três
dias à disposição para o
caso de algum problema;

As
ementas
podem
ser
consultadas nos quadros das
escolas ou no site da Câmara da
Maia – Portal da Educação;

Semanalmente a qualidade das
refeições servidas é avaliada por
As refeições, funcionárias e escrito por dois funcionários da
instalações são alvo de escola, sendo um do Jardim de
auditorias da empresa Infância e outro da EB1;
responsável pelas refeições,
da Câmara da Maia e Diariamente é feito o controlo da
fiscalizações externas;
qualidade
da
comida
confecionada na cantina. Este
As ementas para as nossas controlo é feito pela cozinheira
crianças são elaboradas em chefe e envolve, entre outros
conjunto
pelas aspetos, as temperaturas dos
nutricionistas da Câmara da frigoríficos, a preparação da
Maia e da empresa Gertal;
comida, a desinfeção das frutas e
saladas, o teste aos óleos, a
Na divisão de Educação higienização e condições do
existe um grupo de transporte do pão e produtos que
acompanhamento
ao serão servidos na cantina, bem
serviço de fornecimento de como da própria comida que
refeições escolares. Este segue para as outras escolas.
grupo de trabalho é Também diariamente há a
constituído por 3 pessoas: verificação da temperatura da
uma Técnica de Gestão comida após a confeção e
Hoteleira, uma Nutricionista também à chegada nas outras
e um Gestor de Recursos escolas.
Humanos.
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“Vem, vamos embora que esperar não é saber.
Quem sabe faz a hora não espera acontecer!”
(Geraldo Vandré in: “Pra não dizer que não falei das flores”, 1968)

Equipa Jornalística

SUPER NOVIDADE

Alunos do Prolongamento do JI
de Moutidos

O fantástico concurso culinário “MiniChef
Moutidos – Desafio Final” a partir deste
ano letivo também será disputado na
escola primária!

Coordenação do Jornal da
Tarde
Cristina Frias & Ricardo Mazzei

Apoio
Divisão de Educação da
Câmara Municipal da Maia

JORNAL DA TARDE

ALZIRA SIUSA

CRISTINA FRIAS

RICARDO MAZZEI

AGUARDEM POR MAIORES INFORMAÇÕES E
BONS COZINHADOS!
4º ANO: JANEIRO DE 2018
3º ANO: FEVEREIRO DE 2018
2º ANO: MARÇO DE 2018
1º ANO: ABRIL DE 2018
PRÉ ESCOLA: JUNHO DE 2018

ALMOÇOS DANÇANTES
NA CANTINA?????
SAIBA TUDO NO INTERIOR DESTA
EDIÇÃO!

Atividades & Sociedade

DESENHO DO
MÊS

GRANDE
ENTREVISTA

Maria Inês entrevista
Carolina Sousa

ALMOÇOS DANÇANTES
EM MOUTIDOS
PROJETO “MÚSICAS DO MUNDO”
VISITA A CANTINA

A Gabriela Madanços tem 4 anos e é da sala 2

FOTO
DO MÊS
O Afonso Magalhães tem 4 anos
e é um rapaz extremamente
simpático.
Por ser muito comunicativo e
sorridente acaba por atrair
muitas amizades ao seu redor.
Apesar de ter o vermelho como
cor preferida declara ser um
adepto do Sporting.
A
personagem
animada
preferida do Afonso é o rato
Mickey!

Numa estreia absoluta o projeto “Músicas do Mundo”
está a ser desenvolvido na cantina da escola EB de
Moutidos, durante o almoço da criançada.
O projeto baseia-se em mostrar às crianças diversos
estilos musicais: desde a música clássica, passando pelo
jazz, reggae, rock, música medieval, de língua
portuguesa, electrónica, etc. A única expressão proibida
aqui é “preconceito musical”.
Queremos perceber como as crianças reagem com as
diferentes sonoridades, algumas conhecidas do dia-a-dia
delas e outras que são autênticas novidades.
Nos dois últimos anos este projeto desenvolveu-se com
sucesso no salão da AFF do JI de Moutidos e resolvemos
levá-lo para a hora do almoço, tornando a refeição uma
actividade ainda mais divertida.
Durante a sopa a música normalmente é de estilo
bastante suave, como a clássica ou a medieval. À medida
que a refeição avança o ritmo também cresce e a alegria
das crianças tem sido total.
A resposta tem sido tão positiva que resolvemos
acrescentar ao projeto um karaoke livre, onde as
crianças que obviamente já comeram tudo, sobremesa
incluída, podem subir numa cadeira e cantarem para os
outros colegas, como podemos observar nas fotografias!
Atualmente a mesa/sala que tem o melhor
comportamento durante as refeições ganha o direito a
participar na cantoria do final do almoço!

Jornal da Tarde: Qual é a tua cor preferida?
Carolina: O amarelo e o rosa.
Jornal da Tarde: Quantos anos tens?
Carolina: Quatro anos.
Jornal da Tarde: Qual é a actividade que mais gostas na sala 1?
Carolina: Pintura.
Jornal da Tarde: Achas fixe o Prolongamento?
Carolina: Sim porque tem muitos livros, brinquedos, teatros e
atividades.
Jornal da Tarde: Como é a tua casa?
Carolina: É grande. Tenho muitos vizinhos e tenho muitos
brinquedos.
Jornal da Tarde: O que gostas de fazer em casa?
Carolina: Comer, ver TV, brincar, beber leite e adormecer.
Jornal da Tarde: Quais são os teus melhores amigos?
Carolina: Érica, Matilde Silva, Matilde Monteiro, Maria Inês e a
Vitória.
Jornal da Tarde: Gostas da cantina?
Carolina: Gosto muito de frango com arroz.
Jornal da Tarde: Gostas do nosso JI?
Carolina: Gosto muito porque é bonito!
Jornal da Tarde (pergunta da redação): O que queres ser
quando fores grande?
Carolina: Princesa!
As perguntas e as respostas foram elaboradas pelas crianças
e transcritas pelos Animadores

