MiniClass de abril- Chef Sandra Carvalho

MiniClass MiniChefs Moutidos
A Sandra Carvalho foi a chef
convidada deste mês para mais uma
MiniClass MiniChefs Moutidos.

JORNAL DA TARDE

Jornal do Prolongamento do Jardim de Infância de Moutidos
Maia, abril 2017 | Ano VIII |Nº 67

jornaldatarde.moutidos@gmail.com

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Especial
A FLOR E O CANHÃO

Dentre outras surpresas a maior
delas foi a presença da Inês, antiga
aluna do JI de Moutidos e que veio
ajudar a mãe na confeção da iguaria.
O Afonso Matias estava radiante
com a presença da mãe e da irmã e
acabou por se revelar um
extraordinário ajudante de cozinha.
A receita deste mês foi um
sensacional Brigadeiro feito a partir
de bolachas.
Como já é hábito houve muita
participação por parte de todas as
crianças e no final tivemos uma
guloseima confecionada por muitas
pequenas e habilidosas mãos.
À direita podemos verificar o
espetacular aspeto do brigadeiro e
acreditem que o sabor estava à
altura do belo visual.

FICHA TÉCNICA

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

VENCEDORES DOS CONCURSOS
DO 2º PERÍODO

LANCHE
SAUDÁVEL
Matilde Rocha
(Sala 3)

“Onde está o
Boneco?”
Eduardo Dieb
(Sala 2)

Em mais uma irrepreensível atuação o Grupo de Teatro “Era uma Vez em Moutidos” emocionou a
plateia presente com o espetáculo “A Flor e o Canhão”.
A representação este ano ficou por conta de: Clésio Neves, Eduardo Dieb, Gustavo Caldas, Isabel
Ribeiro, Maria Beatriz, Maria Lopes, Mariana Nunes, Mariana Bessa,
Matilde Rocha, Matilde Silva, Rafael Fonseca e Rafael Ventura. Este ano o grupo contou também com
a participação especial da Alexandra Fonseca, mãe de um dos atores. O resultado foi simplesmente
brilhante!
Parabéns aos atores e aos pais que tanto ajudaram!

Grupo Teatral Era uma Vez em Moutidos –

“A Flor e o Canhão”

