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O Jornal da Tarde respeita o 
Acordo Ortográfico. 

 
 

 

 

                LITERALMENTE O “BOLO DA 
AVÓ” 

                                                                 “BOLO DE LARANJA" 
                      Chef Conceição Pereira 
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Masterchef  Moutidos 

 PATROCINADORES OFICIAIS DOS EVENTOS QUE 

MARCARAM O ANIVERSÁRIO DE 5 ANOS  
DO NOSSO JORNAL 

 
 

jornaldatarde.moutidos@gmail.com 
 
 

                         Grátis com esta edição 
                                                      Um lápis joaninha 

                                                         Oferta da ASSOPAIS de Moutidos 

Os 
Batinhas 

 ELES ESTÃO DE VOLTA! 
A mítica banda de rock do JI de Moutidos está de volta para uma nova tournée europeia em 
2016. 
A banda, formada por Rodrigo Pinto, Dinis Domingues e os manos Luís Teixeira e Pedro 
Teixeira percorrerá a europa para o lançamento do seu segundo álbum de originais. 
Em janeiro será lançado o novo videoclip “Smells Like Teen Spirit”. 
 
 

Concertos 
12/01 - Berlim 
14/01 - Munique 
19/01 - Londres 
28/01- Manchester 
09/02 - Praga 
15/02 - Varsóvia 
04/03 - Bucareste 
10/03 - Amsterdão 
28/03 - Milão 
30/03 - Roma 
06/04 - Paris 
11/04 - Lyon 
14/04 - Marselha 
20/04 - Barcelona 
26/04 - Madrid 
02/05 – Lisboa 
04/05 - Porto 

Jornal da Tarde 

5 anos 

EDITORIAL 
Raquel Santos 

Divisão de Educação 
Câmara Municipal da Maia 

 
Este mês comemoramos o 

5º Aniversário do Jornal 
da Tarde! Mas o Jornal da 

Tarde não faz anos 
sozinho… De parabéns 
está também o nosso 

animadíssimo e entusiasta 
Ricardo! E, claro, todos 

aqueles que colaboraram 
com este Jornal e 
participaram nas 

atividades que nele se 
veem noticia. 

Para nós, que estamos 
deste lado, do lado das 

papeladas e das 
burocracias, é sempre 
gratificante ver o que 
andam os meninos e 

meninas do 
prolongamento de horário 
do Jardim de Infância de 

Moutidos a fazer! E como 
nos rimos com as suas 

brincadeiras e como nos 
cresce água na boca com 

os seus cozinhados! 
Parabéns também a 

vocês, pequenos 
repórteres, pequenos 
cozinheiros, pequenos 
artistas, por aceitarem 

todos os desafios que vos 
são propostos e darem-

nos a conhecer aquilo que 
divertidamente, mas com 
muita responsabilidade, 

fazem! 
Resta-me desejar que este 
Jornal da Tarde continue 
a espalhar as suas boas 

notícias por muitos anos!! 
 

AO MENINO JORNAL 
UMA SALVA DE PALMAS 

A avó da Maria Beatriz ensinou as crianças a prepararem um bolo 
de laranja do outro mundo! 
O resultado foi um tabuleiro completamente vazio e se mais 
houvesse mais vezes as crianças repetiriam. 
Houve muita participação das crianças: rasparam laranjas, 
utilizaram a batedeira, etc. 
O nosso jornal registou o livro mágico e secreto das receitas da 
Conceição, conforme mostra a fotografia abaixo. 
A Maria Beatriz ficou obviamente muito satisfeita com a prestação 
da avó. 
O nosso Masterchef Moutidos agradece a generosidade da 
Conceição e de todos os pais e parentes que transformaram esta 
atividade, ao longo dos anos, numa das principais da nossa AAF!  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA VENCEDORA 

" O Meu brinquedo 
preferido" 

Caros leitores, nesta nova rubrica do nosso 
jornal iremos dar a conhecer uma vivência dos 
vossos filhos. Como todos sabemos, na vida de 
cada um deles há um brinquedo/peluche a que 
eles por norma se fazem acompanhar sempre. 
Muitas vezes sinónimo até de proteção. 
Esta nova coluna do nosso jornal será o 
testemunho deles próprios e o nosso (pais) do 
brinquedo/peluche que mais apreciam. 
Contaremos a sua origem, como surgiu na vida 
de cada um deles e como se tornou muitas das 
vezes num companheiro inseparável. 
Tentaremos explicar porque se tornou tão 
importante, há quanto tempo o têm e por 
quais situações/acontecimentos passaram com 
ele, quer as boas como as más também. 
Encontraremos muitas histórias engraçadas na 
vida em comum de cada um deles. 

 

 

 

          
          
      
                                                                    
       
 
        
      
    
    
   
    
  
 
    
      
 
     
     
   
   
  
  
   
   
    
    
       
    
 
   
    
  
   
     
  
     
  
    
   
    
   
    
 
     
   
  
  

 Atividades                            
                                                                                                                                                                                                                                   
Sociedade 
 

 

   GRANDE 
ENTREVISTA 

   Inês Mateus entrevista  
o Clésio Neves 

 

Jornal da Tarde: Com o que brincas em casa? 
Clésio: Com carros, com legos e também faço desenhos. 
 
Jornal da Tarde: E na escola brincas com o quê? 
Clésio: Com os carros, com os brinquedos do baú e com os 
puzzles. 
 
Jornal da Tarde: Quem são os teus melhores amigos aqui na 
escola? 
Clésio: O Enzo, a Ana e o Rafael Fontes. 
 
Jornal da Tarde: Qual é a tua comida preferida? 
Clésio: Arroz e peixe. 
 
Jornal da Tarde: Onde costumas passear?  
Clésio: No Parque de Moutidos e no comboio. 
 
Jornal da Tarde: Gostas do prolongamento? 
Clésio: Sim. Lá eu brinco, desenho e faço o meu nome. 
 
Jornal da Tarde: Qual é a tua cor preferida? 
Clésio: Azul, preto e vermelho. 
 
Jornal da Tarde: Qual é o teu animal preferido? 
Clésio: O Pato. 
 
Jornal da Tarde: Qual é a tua roupa preferida? 
Clésio: A roupa do Homem-Aranha. 
 
Pergunta da redação: O que queres ser quando crescer? 
Clésio: Quero consertar carros. 
 
 
 
 
 
 

As perguntas e as respostas foram elaboradas pelas crianças e 
transcritas pelo Animador. 

FOTOGRAFIA  
DO MÊS 

                                                         Sociedade 
                                                                                                                                                                                                                                   
Sociedade 
 

 
Esta é a Sara Pereira da sala 2. 
Nestas fotos ela posa alegremente 
com a Tufa, uma das suas gatas, e 
com a Minnie, esta linda cadelinha. 

Rodrigo Pinto, chefe da claque benfiquista de 
Moutidos, em pleno estádio da Luz no jogo  

Benfica x Boavista 

 

 “World of Discoveries   
Museu dos 

Descobrimentos” 
 

VENCEDORA 

Maria Beatriz Gonçalves 

 

                 Jornal da Tarde – 5 anos    
                                                                                                                                                                                                                                   
Sociedade 
 

Meu querido animal de 
estimação 

Carolina Ribeiro 

 

No passado dia 13 de 
novembro celebramos o 5º 
aniversário do nosso querido 
Jornal da Tarde. 
 
Este ano a festa foi de luxo, 
como podemos observar 
pelas imagens ao lado. 
 
Foram também várias as 
entidades que se associaram 
a este momento tão especial 
e garantiram o sucesso de 
todas as iniciativas já 
tradicionais em todos os 
aniversários do jornal.  
 
O Concurso “Redator por um 
dia” foi muito disputado mas 
no final a Carolina Ribeiro 
acabou por conquistar a 
vitória e um bilhete familiar 
para ir visitar o Zoo da Maia. 
O júri deste concurso foi 
formado pelas três 
educadoras da nossa escola. 
 
No tradicional Passatempo 
de Aniversário a vitória foi 
obtida por uma diferença de 
apenas um minuto no envio 
das respostas por e-mail.  
A vencedora foi a Maria 
Beatriz, que agora poderá 
levar a família a conhecer o 
“World of Discoveries Museu 
dos Descobrimentos” 
O bolo foi oferecido pela 
Confeitaria Parabéns, os 
biscoitos e o pão pela 
Padaria Ribeiro, os 
rebuçados pelos Fontineiros 
da Maia, as frutas pela 
Gertal e a prenda deste 
número pela Assopais. 
Para completar a festa a 
voluntária Ana Raquel 
Miranda esteve toda a tarde 
a enfeitar as carinhas dos 
nossos convidados de honra 
e a alegria está bem patente 
nos rostos das nossas 
crianças. 
A todas as pessoas e a todas 
as entidades que tornaram 
possível este evento em todo 
o seu conjunto o meu muito 
e eterno obrigado em meu 
nome, em nome da escola e 
em nome das crianças! 
 

5º Aniversário do 
Jornal  

As crianças fazem fila para a fruta 

Um brinde ao Jornal da Tarde 

Ana Raquel Miranda em ação 

Leonor Leal mostra as garras 

O Cristiano ficou todo orgulhoso 

PASSATEMPO 


