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DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Proposta vencedora do Concurso “Redator por um dia”
Hoje irei contar a história do meu brinquedo preferido.
Há muito, muito tempo atrás, sim porque eu já tenho
quase seis anos e ainda eu era bebé, foi-me dado um
ursinho de peluche que eu nunca mais larguei até aos
dias de hoje. Por ele chorei, por ele ri, com ele já fiz
travessuras.
A história dele aparecer na minha vida foi um acaso.
Quando eu tinha cerca de nove meses os meus pais
compraram uns body’s para eu ficar quentinha e a loja da
Disney deu-me o Winnie de Pooh de oferta.
Durante estes mais de 5 anos que o tenho já serviu para
dar umas boas gargalhadas, pois o meu pai muitas e
muitas vezes usa-o para me fazer rir, pondo-o a falar para
mim, acordando-me com ele a fazer-me cócegas para eu
me levantar sempre bem-disposta. Quando eu era mais
bebé usava-o para eu comer a comida toda, fingindo que
ele me comeria a minha comida, etc. Mas onde ele me
faz muita falta é para eu dormir. Ele sempre foi quem me
protegeu quando me vou deitar, é a ele que durmo
agarrada a noite toda. Eu gosto muito dele, pois acho que
é ele que me protege enquanto eu durmo.
O meu pai e a minha mãe por vezes dão-lhe banho, e
bem precisa, pois eu ando com ele por todo o lado.

FICHA TÉCNICA
Equipa Jornalística
Alunos do Prolongamento do JI
de Moutidos

Aliás há uma história engraçada com ele que o meu pai e a minha
mãe muito se riam.
Quando ele ainda era “novo” trazia uma etiqueta da marca presa no
“rabinho” dele.
Eu passava o dia a meter essa etiqueta na boca, estando sempre a
chupá-la, levando a que a etiqueta se fosse desgastando, servindo
mais tarde para eu adormecer, tendo ganho o vicio de a molhar e
metendo-a no nariz para me fazer cócegas, adormecendo assim
melhor. O meu pai e a minha mãe costumavam dizer: “ Ahh! Que
porcaria”, e riam-se.
Eu gosto tanto dele que não passando sem ele para adormecer o meu
pai ou a minha mãe secam-no com o secador do cabelo para estar
seco quando me vou deitar. Aliás isso levou uma das vezes a que a
minha mãe com a pressa para ele secar aproximou tanto o secador da
barriguinha dele que lhe queimou o pelo, fazendo sair o algodão que
ele tinha dentro dele. É por isso que ele agora está mais magro.
Um dia numa brincadeira no recreio ele foi parar em cima do telhado
da minha escola. Para mim foi uma noite muito triste pois não o tive a
dormir comigo e sabia que ele também devia estar muito triste e com
muito frio por dormir no telhado da escola. Tive muita pena do meu
ursinho.
Caiu algumas vezes no prato da sopa, na comida, enfim!
Continua ainda hoje a dormir comigo, é muito fofinho e eu não
consigo passar sem ele, mas agora tem um amigo que também dorme
connosco, a banana do “Gangue dos Frescos”.
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Concurso
“Lanche
Saudável
”

A Jéssica Soares não deu
hipóteses à concorrência

A Matilde Rocha foi a grande vencedora
do Concurso “Lanche Saudável” edição do
1º período.
Com 55 pontos ela superou a Carolina
Ribeiro, a Leonor Santos e a Inês Mateus,
todas com 53.
O concurso foi um sucesso total e
conseguimos erradicar os chocolates e
afins dos lanches e 98% dos sumos foram
banidos da ementa das crianças.
Parabéns a todas as crianças que
participaram com muito empenho e,
claro, a todos os pais!
No dia 04 de janeiro iniciaremos o
concurso do 2º período.

FELIZ
2016

COBERTURA COMPLETA DO
DEZEMBRO NA AAF JI MOUTIDOS
Masterchef: Mini Pizzas

EM JANEIRO
AAF JI Moutidos
6ª Edição

Workshop Origami

Moutidos
2016
Está a chegar a 6ª Edição deste mítico concurso!

Workshop Sabonetes Aromáticos

Masterchef:
Panquecas

Escolhe uma canção e vem cantar connosco.
Inscrições a partir de 05 de janeiro no sítio do
costume.

Atividades

Sociedade

DIREITO DE RESPOSTA

DEZEMBRO
AAF JI DE MOUTIDOS

Sociedade
GRANDE
ENTREVISTA

Enzo Vieira entrevista
o Cristiano Soares

O mês de dezembro
foi
agitadíssimo na AAF do nosso JI.

Rafael Ventura Alves
Em cumprimento à determinação do Superior Tribunal
dos Jornais Escolares do concelho da Maia através do
requerimento nº 128274/2015 impetrado por Rafael
Ventura Alves, 4 anos, publicamos a foto acima como
direito de resposta do requerente, que acusa a redação
deste jornal de “alguma” parcialidade quando, na
edição passada, publicou uma pequenina menção ao
chefe da claque benfiquista, Rodrigo Pinto.
O redator chefe deste jornal aproveita para esclarecer
que não favorece nunca o Benfica, apesar de ser o
segundo maior clube do mundo, atrás apenas do
Flamengo, do Rio de Janeiro.

Meu querido
animal de estimação
Este é o Rafael
Fonseca.
Tem 3 anos e
muito orgulho da
sua tartaruguinha
Pico!

Envie a fotografia do seu filho com o bichano de
estimação para: Jornaldatarde.moutidos@gmail.com

Workshop Origami
As crianças do Prolongamento
aprenderam a fazer uma linda caixa
a partir de “dobraduras” nas folhas
de papel, técnica conhecida por
Origami. Mais uma vez valeu-nos a
nossa voluntária de plantão, Ana
Raquel Miranda. Acompanhada
por um amigo e pela Carla Pinho,
mãe da Filipa Albano, as crianças
divertiram-se muito.
Masterclass: Panquecas
Os chefs José Fontes e Patrícia
Fontes ensinaram os nossos
cozinheiros a confecionarem uma
espetacular panqueca com recheio
de frutas e calda de chocolate ou
morango. Não sobrou uma única
panqueca, tamanho o sucesso
desta receita!
Workshop Sabonetes de Glicerina
com Ervas Aromáticas
A Maria Rubin, mãe da Matilde
Rocha, trouxe-nos um inédito e
empolgante workshop de técnicas
para a confeção de sabonetes de
glicerina com ervas aromáticas e as
crianças ainda levaram o sabonete
que confecionaram nesta tarde.
Foi sem dúvida alguma uma tarde
encantada para todo o grupo,
muito admirado pela magia da
transformação do líquido em
sabonetes tão cheirosos.
Masterclass: Mini Pizzas
Em mais uma concorridíssima
sessão do nosso Masterchef
Moutidos a Sandra Mendes, mãe
da Leonor Santos, trouxe-nos a
proposta
das
mini
pizzas,
amplamente
apoiada
pelas
crianças.
Além
das
pizzas,
confecionadas na hora e com as
crianças, a chef também trouxe
rabanadas, bolo e sumo natural. E
o Prolongamento transformou-se
numa autêntica pizzaria!

Enzo: Qual é o teu brinquedo preferido?
Cristiano: O meu carro verde.
Enzo: O que mais gostas de fazer na escola?
Cristiano: Masterchef Moutidos, brincar com carros, livros e teatro.
Enzo: O que gostas de fazer em casa?
Cristiano: Comer, brincar com carros e ouvir música.
Enzo: Qual é a tua fruta preferida?
Cristiano: Maçã, banana e uvas.
Enzo: O que mais gostas de desenhar?
Cristiano: Bruxas e coisas de Natal.
Enzo: O que mais gostas de fazer na nossa sala?
Cristiano: Brincar com legos, desenhar e também gosto dos livros.
Enzo: Quais são os teus melhores amigos?
Cristiano: O Enzo, o Rafael Fontes, o Guilherme e o Rodrigo.
Enzo: Qual é a tua música preferida?
Cristiano: Canções de rock!
Enzo: Gostas do recreio?
Cristiano: Sim. Gosto muito da casinha, do parque e de brincar com os
meus amigos.
Jornal da Tarde: O que queres ser quando crescer?
Cristiano: Skatista.
As perguntas e as respostas foram elaboradas pelas crianças e
transcritas pelo Animador.

