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A Oficina dos Afetos “Abraçar o Mundo” é uma ação
promovida pela Câmara Municipal da Maia e levada a
cabo pela artista plástica Manuela de Castro. Com esta
ação queremos trabalhar a proximidade, a partilha e a
fraternidade entre as crianças e o mundo em perfeita
comunhão com a expressão plástica. A oficina começa
por uma partilha de conceito “abraço”, passando pela
prática do mesmo e finalizando com a execução de um
“braço”, em cartolina que será decorado criativamente
pelas crianças. A nossa Oficina foi realizada no dia 04 de
maio de 2017!
Resultado final do
trabalho
desenvolvido pela
artista plástica
Manuela de Castro
com as crianças do JI
de Moutidos

FICHA TÉCNICA

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

Apoio
Divisão de Educação da
Câmara Municipal da Maia

O desafio foi lançado e os
artistas da AAF de Moutidos
tentaram antecipar o verão.
Foram muitos os trabalhos
que tiveram menção
honrosa, mas o desenho
vencedor foi o da Maria
Lopes da sala 2.

Semana da Família 2017
GRANDE ENTREVISTA
Maria Beatriz entrevista
o Tomás Marcelino

Jornal da Tarde: O que é que mais gostas na escola?
Tomás: Dos brinquedos da minha sala.
Jornal da Tarde: O que gostas de comer na tua casa?
Tomás: Cereais, leite e massa.
Jornal da Tarde: O que gostas mais no nosso recreio?
Tomás: De brincar com os carros que ficam no recreio e de brincar com os amigos.
Jornal da Tarde: Tens irmãos?
Tomás: Tenho duas irmãs: A Matilde e a Marta.
Jornal da Tarde: O que mais gostas de fazer quando estás em casa?
Tomás: Gosto de brincar com o meu pai, com a minha mãe e com as minhas manas.
Jornal da Tarde: E o que jogas em casa?
Tomás: Jogo das escondidas, às corridas e brinco com os meus carros.
Jornal da Tarde: Do que gostas no Prolongamento?
Tomás: Pintar, brincar com os brinquedos do cesto e também gosto de cantar.
Jornal da Tarde: Gostas da tua professora?
Tomás: Sim. Ela me deixa brincar, trata-me bem e jogo no computador.
Jornal da Tarde: Quais são os teus melhores amigos?
Tomás: O Gustavo Caldas, o Tiago e o Rúben.
Jornal da Tarde (Pergunta da Redação): O que queres ser quando fores grande?
Tomás: Construtor.
As perguntas e as respostas foram elaboradas pelas crianças e transcritas pelos
Animadores

