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6ª Edição

A chef Maria Rubin foi a responsável por mais uma extraordinária Masterclass do nosso Masterchef Moutidos.
Trouxe-nos duas criativas e muito saborosas receitas com canapés. No primeiro as crianças confecionaram uma joaninha
com bolachinha, tomate, alface, azeitona e queijo.
O canapé salgado foi confecionado a partir de um copo comestível recheado com variadíssimas frutas e com cobertura de
granulado de chocolate. Foi mais uma deliciosa tarde no nosso Prolongamento!
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DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

A FESTA DA
MÚSICA

Muita diversão entre as crianças na confeção
dos canapés!

FICHA TÉCNICA
Equipa Jornalística
Alunos do Prolongamento do JI
de Moutidos
Equipa Técnica do
Prolongamento
Antónia Matias
Ricardo Mazzei
Coordenação do Jornal da
Tarde
Ricardo Mazzei
Apoio
Divisão de Educação da
Câmara Municipal da Maia

ESTRÉIA
Nova coleção de bolsas
2016

Leonor Santos (melhor cantora), Diogo Mateus (melhor cantor e artista revelação) e Rodrigo
Pinto (melhor canção) foram os grandes vencedores desta edição. Como sempre acontece
foram as próprias crianças que escolheram os vencedores em cada categoria.

MELHOR MÚSICA – Rodrigo Pinto
Hip Hop o Rodrigo está nos Moutidos
E assim vai começar os Ídolos
E agora vamos todos participar
Hip Hop o Pedro e o Luís vão cantar o Rock
E depois a Carolina vai cantar o pimba
E o Ricardo vai ficar todo abananado
Hip Hop o Rodrigo está no Top!
Hip Hop o Rodrigo no stop!

A Antónia gargalhadas vai dar quando o Enzo for
cantar
Os outros meus amigos continuam ansiosos
por chegar a sua vez
mas no final apenas um vai ganhar
Mas afinal o que isso interessa
todos nós ganhamos pois participamos
Hip Hop o Rodrigo está no Top!
Hip Hop o Rodrigo no stop!
MOUTIDOS!!!

Atividades
Sociedade

Fotografia
do Mês

A lendária banda “Os Batinhas” em
concerto exclusivo para as crianças do
Prolongamento do JI de Moutidos
durante a 6ª edição do concurso musical
Ídolos Moutidos.
Pela primeira vez a banda se apresentou
sem as famosas batas!

Meu querido
animal
de estimação

Ídolos Moutidos 6ª Edição

GALERIA DE FOTOS

Ídolos Moutidos 6ª Edição

Sociedade
GRANDE
Sociedade
ENTREVISTA

Sara Pereira entrevista
o Rafael Fontes

Sara: O que gostas mais na escola?
Rafael: Jogos, livros, escorrega e baloiços.
Sara: Qual é a tua comida preferida?
Rafael: Batatas fritas, molho vermelho e carne.
Sara: Tens irmãos?
Rafael: Sim, chama-se Yara.
Sara: O que fazes quando estás em casa?
Rafael: Brinco com dinossauros, carros e muitas outras coisas e
também jogo na minha consola.
Sara: Gostas da peça de teatro que andas a ensaiar?
Rafael: Gosto porque já sei as minhas falas todas.
Sara: Qual é a tua cor preferida?
Rafael: vermelho.
Sara: Quais são os teus melhores amigos?
Rafael: A Maria, o Enzo, a Carolina Mendes, tu, o Rodrigo, o Luís e
o Pedro.
Sara: Gostas da nossa professora?
Rafael: Sim, pois ela deixa que eu vá para os jogos.

Matilde Rocha e o seu lindíssimo gato
Ruca.
Envie a fotografia do seu filho com o bichano de
estimação para:
Jornaldatarde.moutidos@gmail.com

Sara: Gostas do Mickey?
Rafael: Gosto muito porque ele é fofinho.
Sara: O que queres ser quando crescer?
Rafael: Gostava de ser médico.

