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JORNAL DA TARDE

PARABÉNS AOS CAMPEÕES
EUROPEUS!
Desenho vencedor do concurso sobre o Europeu de Futebol 2016 e escolhido pelas
próprias crianças.
Carolina Ribeiro, 6 anos

FICHA TÉCNICA

Concurso
“Lanche
Saudável”
3º Período

Concurso
“Onde está o
boneco?”
3º Período

Carminho
Mesquita
Sala 1

Enzo Vieira
Sala 2

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

Apoio
Divisão de Educação da
Câmara Municipal da Maia

A Associação de pais
de Moutidos ofereceu
ao JI de Moutidos e à
AAF de Moutidos esta
espetacular máquina
fotográfica para
elevar ainda mais a
qualidade dos registos
fotográficos e
trabalhos com as
nossas crianças. À
toda a equipa da
ASSOPAIS o nosso
eterno obrigado!
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jornaldatarde.moutidos@gmail.com

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

NOSSOS COZINHEIROS FORAM UM
SUCESSO NA HORTÍSSIMA, EVENTO
PROMOVIDO PELA CÂMARA
MUNICIPAL DA MAIA

E ainda neste número:

Show de Ilusionismo na nossa AAF e o vencedor do Masterchef, Rodrigo
Pinto, ensinou-nos a fazer a sua vencedora Bola de Carne!

Atividades
No dia 17 de junho os nossos mini chefs estiveram na
“Hortíssima”, evento de promoção dos produtos hortícolas.
Estiveram frente a frente com o que há de mais natural e
saudável nas nossas hortas, brincaram com as mascotes do
Zoo da Maia, percorreram demonstrações gastronómicas e
no final da tarde, na condição de convidados da Câmara
Municipal da Maia, estiveram a ajudar a chef Rita Inverno a
confecionar uma deliciosa guloseima de cenoura.
Foi uma tarde inesquecível para as nossas crianças e mais
uma iniciativa para acrescentar ao já vasto currículo destes
cozinheiros.

MAGIA NA AFF MOUTIDOS
No âmbito do aniversário da Leonor Leal a família Costa Leal
resolveu oferecer às crianças da AAF de Moutidos um
espetáculo de magia e ilusionismo com o mágico Matias.
Todos os ingredientes estavam reunidos para uma tarde
inesquecível: uma misteriosa mesa repleta de objetos
estranhos, um talentoso artista na arte da magia e olhares
incrédulos e intrigados das nossas crianças!
E no final ainda comeram um bolo delicioso.

Na condição de vencedor do Masterchef Moutidos – Desafio
Final 2016 o nosso chef Rodrigo Pinto comandou sozinho a
Masterclass do campeão.
Nesta sessão culinária o Rodrigo ensinou a todos os colegas
os segredos da sua sensacional Bola de Carne, que lhe valeu
o título deste ano.
Abaixo podemos ver que a família compareceu unida para
assistir a esta extraordinária aula de culinária.
Todos muito felizes e orgulhosos do mini chef.
No final a Bola foi literalmente devorada por todos!

Masterclass Masterchef Moutidos
Chef Ana Pereira

