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DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Na estreia da nova designação desta atividade culinária a Maria Rubim trouxe-nos uma deliciosa e prática sobremesa.
Barra-se uma generosa rodela com um furo no meio de maçã com iogurte grego de sabor à escolha e no final polvilha-se
com farelos de uma bolacha à escolha. O resultado é surpreendente: uma sobremesa deliciosa e muito refrescante. Após a
MiniClass do MiniChefs Moutidos a nossa chef vestiu a capa de Animadora e foi aproveitar o ensolarado dia de janeiro com
as crianças. Os nossos minichefs divertiram-se muito com as atividades propostas pela Maria.
Mais uma inesquecível tarde na nossa AAF.
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Mariana Bessa (sala 1)
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

Mariana Bessa exibe os seus dois filhos: A Pantufa (esquerda) e o
Kiko (à direita)

Atividades & Sociedade

CLUBE DAS ARTES
“OS MÃOZINHAS”
O que será
que este
talentoso
grupo anda a
aprontar?

Grupo Teatral “Era uma Vez em Moutidos”

GRANDE
ENTREVISTA
Mariana Nunes entrevista
o Afonso Gabriel

Jornal da Tarde: O que gostas de fazer na escola?
Afonso: Desenhar, ir ao recreio e brincar.
Jornal da Tarde: Qual é o teu melhor amigo?
Afonso: A Mariana Nunes.
Jornal da Tarde: Qual é a estação do ano de que mais gostas?
Afonso: A estação que temos o Natal.

Gostam da história da peça?
Atores: Sim, pois é muito gira e porque estamos contigo.
O que acham do General Razalas?
Atores: É muito mau e não é amigo das pessoas.
Qual é a personagem de que mais gostam?
Atores: Dos bonecos e do Razalas.
O que os bonecos não tinham e que gostariam de ter?
Atores: Liberdade.
O que acham de pertencerem ao grupo de teatro da escola?
Atores: Muito giro. Estamos de parabéns porque nos esforçamos.
É muito divertido e o Ricardo está sempre a nos ajudar.

JOGO DA SEMANA

Lagarta
Lagarta Sentada

Jornal da Tarde: Gostas de peças de teatro?
Afonso: Sim, porque é fixe!
Jornal da Tarde: Gostas do prolongamento?
Afonso: Sim, porque gosto do Ricardo.
Jornal da Tarde: Como te chamam os teus pais?
Afonso: A mãe é Marisa e o pai é o Hugo.
Jornal da Tarde: O que gostas de fazer em casa?
Afonso: Comer, dormir e ver televisão.
Jornal da Tarde: E o que gostas de comer?
Afonso: Massa, peixe e arroz.

Como acham que vai ser a apresentação da nossa peça?
Atores: Vai ser giro. Toda a gente irá bater palmas.

Jornal da Tarde: O que mais gostas de fazer na sala 2?
Afonso: Desenhar, desenhar e desenhar. E também brincar.

Qual é a música da peça de que mais gostam?
Atores: O Hino Nacional.

Jornal da Tarde: (pergunta da redação) O que queres ser quando fores
grande?
Afonso: Futebolista de Portugal.

Por que acham que o General Razalas transforma-se no final?
Atores: Porque vê que as pessoas livres são mais felizes.

As perguntas e as respostas foram elaboradas pelas crianças
e transcritas pelos Animadores

