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MASTERCHEF MOUTIDOS 5ª TEMPORADA
Bolachinhas de
Canela

Como já é hábito outubro fica marcado pela
rentrée do nosso emblemático Masterchef
Moutidos, atividade que já vai na sua 5ª
temporada.
A chef Alexandra Fonseca repetiu a dose de há
três anos e fez as honras da casa, desta vez em
representação do seu segundo pimpolho no JI
de Moutidos, o Rafael Fonseca.
A chef demonstrou estar ainda em forma e
para abrilhantar ainda mais esta masterclass
convidou a amiga e nossa velha conhecida,
Sofia Pinto.
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EXCLUSIVO
RENTRÉE MASTERCHEF MOUTIDOS 5ª TEMPORADA
TERMINA COM MOCHE À CHEF!
Cobertura completa na última página

As crianças deliraram, como sempre, e a
receita ficou simplesmente deliciosa. No final o
nosso Rafael, simpático empregado de mesa,
até assoprava as bolachinhas antes de as servir
aos colegas.

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
Departamento de Educação da
Câmara Municipal da Maia
O Jornal da Tarde respeita o
Acordo Ortográfico.

Meu querido animal de
estimação
Esta é a Filipa Albano, da
sala 1.
Nas fotos ao lado ela exibe
orgulhosamente
o
seu
querido gato “Riscas”.
É verdade que o bichano não
parece estar propriamente
satisfeito por andar a fazer o
frete de ser o bebé da Filipa,
mas que está engraçadíssimo
não há qualquer dúvida!
Bom passeio aos dois!

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

5º Aniversário do Jornal da Tarde
LEVA A TUA FAMÍLIA A VISITAR
O “WORLD OF DISCOVERIES – MUSEU DOS
DESCOBRIMENTOS” E O “ZOO DA MAIA”

Descobre como no teu e-mail!

Atividades

Sociedade

“jardim de ervas
aromáticas”

AAF

Jhonny Pereira

Sociedade
GRANDE
ENTREVISTA

Carminho Mesquita entrevista
o Bruno Alves

COM TEMPERO

Jornal da Tarde: Por que gostas de andar de mota?
Porque gosto de sentir o vento na cara. Parece quando era criança
e andava de bicicleta.
Jornal da Tarde: Qual é a tua cor preferida?
A minha cor preferida é o azul.
Jornal da Tarde: Como consegues passar por baixo da corda sem
tocá-la?
Porque me esforço muito para fazer bem os exercícios.
Jornal da Tarde: Gostas de dar aulas aos meninos?
Gosto muito! Porque os meninos estão sempre cheios de energia e
com muita vontade de fazer a aula de Educação Física.
Jornal da Tarde: Onde gostas de passear?
Gosto de passeios pela natureza.
Jornal da Tarde: Qual é a tua comida preferida?
Gosto muito de bacalhau.

FOTOGRAFIA DO
MÊS

Olhar Moutidos
Por

Maria Carolina Vilar
A Maria Carolina Vilar tem três anos e é da sala 3. Ela não
pertence ao Prolongamento mas é uma fã do nosso Jornal da
Tarde. Além disso é muito observadora e gosta de pedir aos pais
para registarem acontecimentos fixes à beira da nossa escola.
A partir de agora ela será a nossa Repórter de Exterior!
Este mês ela nos traz este magnífico arco-íris que brindou a zona
da escola na manhã do dia 27 de outubro.

O que terá assustado tanto a nossa Carolina
durante as plantações? Terá sido o fotógrafo?

Jornal da Tarde: Gostas de desportos difíceis?
Gosto de diferentes deportos. Gosto de surf, andar de skate, andar
de bicicleta, ginásio e nadar.
Jornal da Tarde: És casado? Tens namorada? Tens filhos?
Não tenho namorada e não tenho filhos.
Jornal da Tarde: Gostas de cozinhar?
Gosto de cozinhar mas cozinho poucas vezes.
Jornal da Tarde: Qual é o teu filme preferido?
O último filme de animação que vi e gostei muito chama-se “O
livro da vida”.
Jornal da Tarde: Qual é o teu país preferido?
Nasci na Venezuela e dos poucos países que visitei, Portugal é o
meu país preferido. Pelo clima, lugares, comida e pessoas.
Pergunta da redação: Que outra profissão gostavas de ter?
Gosto muito da minha profissão, mas quando era pequeno
gostava de ser mecânico. Gosto de mexer em máquinas. Gosto de
conduzir carros, motas e barcos.
As perguntas foram elaboradas pelas crianças da AAF do JI de Moutidos
e transcritas pelo Animador.

Carminho: Tens irmãos?
Bruno: Tenho uma mana chamada Maria Inês.
Carminho: Tens muitos brinquedos?
Bruno: Tenho muitos brinquedos. Brinco com o Homem-Aranha, com
carros e também pinto.
Carminho: Gostas do recreio?
Bruno: Sim, pois brinco com os amigos e também gosto muito de
brincar com os brinquedos do parque da escola.
Carminho: Por qual clube torces?
Bruno: Futebol Clube do Porto.
Carminho: Qual é a tua cor preferida?
Bruno: Azul.
Carminho: Gostas do Prolongamento?
Bruno: Sim, pois sou novo no prolongamento e gosto muito de brincar
com brinquedos e jogos do prolongamento.
Carminho: O que costumas assistir na televisão?
Bruno: Homem-Aranha e os bonecos do canal 1.
Carminho: Gostas da professora?
Bruno: Sim, mas não sei dizer o motivo.
Carminho: O que achas da tua sala?
Bruno: Tem muitos brinquedos e posso brincar com os amigos e
também trabalhar.
Pergunta da redação: O que queres ser quando crescer?
Bruno: Quero ser o Cristiano Ronaldo.
As perguntas e as respostas foram elaboradas pelas crianças e
transcritas pelo Animador.

