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DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Edição Especial
“Julho à Conquista”
Rui Oliveira (ilustração) e Rosa Cruz (texto)
No dia 09 de julho as nossas crianças foram conhecer a “Feira do Livro da Maia”, que já vai na sua décima edição. Cercados pelo
maravilhoso mundo dos livros os pequenos deslumbraram-se com tantos títulos apelativos. Visitaram o interior da exposição e
em seguida estiveram à conversa com a escritora Rosa Cruz e com o ilustrador Rui Oliveira, na apresentação do livro “Vanina, a
Estrelinha do Mar”. Este livro é baseado numa história real e ocorrida com a filha deste casal.
Terminada a sessão e após um aconchegante lanche foram todos brincar no parque, onde puderam explorar as suas habilidades
em brinquedos verdadeiramente desafiadores para eles. Enfim, uma tarde muito bem passada!

FICHA TÉCNICA

Boas Férias!

Vencedor do Concurso
“Onde está o boneco?” (3º Período)

Equipa Jornalística
Alunos do Prolongamento do JI
de Moutidos
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Gonçalo Morais
Foi a quarta edição deste concurso, que acontece uma vez a cada período letivo. Numa
acirradíssima disputa, o Gonçalo Morais superou outros três concorrentes diretos e
arrecadou para si o valioso troféu deste período, o boneco “Mínimo”!

O Jornal da Tarde flagrou um Mínimo que foi mergulhar
com as nossas crianças!

O Martim (4 anos) foi sem dúvida a grande sensação dos
mergulhos deste ano!

O programa completo do “Julho à Conquista” inclui ainda uma sensacional visita ao Museu de Serralves no dia 30 de julho. A
mesma não aparece neste número por ser posterior ao fecho desta edição.

Especial “Julho à Conquista”

Museu dos Descobrimentos
Foi simplesmente espetacular a visita que as nossas crianças fizeram ao
Museu dos Descobrimentos, no Porto. Num universo mágico ficaram a
conhecer tudo sobre as caravelas e as naus, os instrumentos utilizados
pela navegação e os diversos mapas de vários períodos da história.
Também estiveram numa sala onde é recriada uma nau da altura e
conheceram uma recriação das oficinas onde eram construídas estas
fabulosas embarcações. E tudo isto acompanhado por animadores
caracterizados e muita interação tecnológica.
Entretanto o melhor estava guardado para o final: um inesquecível
passeio de barco num rio subterrâneo, onde cada curva escondia uma
das inúmeras terras por onde os portugueses passaram e tudo com
réplicas em tamanho natural.
A viagem percorreu as terras do oriente (China, Japão e Índia), África e
Brasil, tudo revestido por muita magia e alguns efeitos especiais.
Num misto de deslumbramento e algum medo, uma coisa é certa: as
nossas crianças nunca esquecerão esta experiência única!
Nas fotos abaixo podemos conferir alguns destes momentos.

SEMANA DE PRAIA

Chegada à praia e o “estender das toalhas”.

A difícil tarefa de escolher o brinquedo.

Hora da brincadeira!

Caminhada entre os barcos de pesca.

Visita ao Mercado Municipal de Angeiras.

Interior do mercado com suculentos peixes.

Saltar para água…hora do banho!

Ao fundo, panorâmica do acampamento!

Que delícia esta água!

PARQUE
DE AVIOSO
As crianças participaram
num divertido pic-nic,
conviveram
com
a
natureza, fizeram longas
caminhadas
e,
claro,
desafiaram os brinquedos.
Neste particular a Letícia
acabou por ser aclamada
como a “Rainha dos
Baloiços”.

A rainha dos baloiços em
ação!

