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DESAFIO
FINAL

Numa masterclass inédita tivemos duas chefs: as irmãs
Mónica Coutinho e Sílvia Mendes, mães da Lara e da
Letícia, respetivamente.

FICHA TÉCNICA
Equipa Jornalística
Alunos do Prolongamento do JI
de Moutidos

Fotografia
do Mês

Concurso
Onde está o boneco?
2ª Período

Equipa Técnica do
Prolongamento

28 de abril de 2015 às 15h30min

Antónia Matias
Ricardo Mazzei

16 Mini chefs cozinharão sozinhos para um exigente

Coordenação do Jornal da Tarde
Ricardo Mazzei
Apoio
Departamento de Educação da
Câmara Municipal da Maia
O Jornal da Tarde respeita o
Acordo Ortográfico.

Moutidos

O tradicional momento de
relaxamento antes dos ensaios das
peças de teatro contou neste dia
com a preciosa ajuda da Anabela
Prata.
As crianças embarcaram com muita
concentração!

júri, mas apenas um será declarado
O António Sérgio foi o grande
vencedor do concurso “Onde
está o Boneco?” do 2º período.
Na fotografia acima o Serginho
exibe o seu prémio e troféu: o
próprio boneco do Luigi.

Masterchef Moutidos 2015!

APOIOS

Atividades
REFLEXÕES
Atividades de Apoio
à Família

Raquel Santos e
Fernando Azevedo

(Técnicos Superiores da Câmara
Municipal da Maia)

A Câmara Municipal tem vindo a
apostar na criação de um serviço que
apoie as famílias na difícil tarefa de
conciliar a vida familiar com a
profissional. A implementação das
Atividades de Apoio à Família, que se
traduz no serviço de Acolhimento,
Refeição, Prolongamento de Horário e
Atividades nas Interrupções Letivas,
disso é exemplo. Desde 2007 que
existe esta oferta em todos os
estabelecimentos de educação préescolar sendo que, atualmente,
contamos com 850 crianças a
frequentar o acolhimento e o
prolongamento. Por seu turno, em
2010, a Câmara Municipal da Maia
apostou na criação de um serviço
idêntico para os alunos do 1º Ciclo do
Ensino
Básico,
abrangendo
atualmente 1400 alunos. Nos últimos
anos, temos vindo a fazer a avaliação
de satisfação do serviço junto dos Pais
e
Encarregados
de
Educação,
recolhendo dos mesmos comentários
muito positivos sobre o trabalho
desenvolvido, assim como, sugestões
de melhoria. Aliás, a contribuição dos
Pais e Encarregados de Educação em
tempo de prolongamento de horário é
essencial e muito bem-vinda. Seja pela
sua presença e dinamização de
atividades seja pela doação de
brinquedos e outros materiais.
Queremos que o tempo que as nossas
crianças passam nas atividades de
apoio à família seja impulsionador de
conversas,
brincadeiras
e
aprendizagens que garantam a troca
de experiências, para que possam
comunicar-se
e
expressar-se,
demonstrando os seus modos de agir,
de pensar e de sentir, sempre num
ambiente acolhedor e promotor de
confiança e autoestima. Este nosso
“querer” só é possível concretizar-se
porque contamos com um grupo de
Animadores Socioculturais e Auxiliares
de Ação Educativa muito empenhados
e envolvidos nesta missão!

Sociedade

EXCLUSIVO

Às vésperas do sensacional concurso culinário de
Moutidos o Jornal da Tarde apresenta uma super
entrevista à equipa de cozinheiras da nossa escola

Jornal da Tarde: Qual o prato que mais gostam de
cozinhar para os meninos?
Cozinheiras: Esparguete à Bolonhesa.

Jornal da Tarde: Gostam do vosso trabalho?
Cozinheiras: Sim.

GRANDE
ENTREVISTA

Lara Carvalho entrevista a

Isabel Ribeiro

Jornal da Tarde: Quantos meninos almoçam na cantina?
Cozinheiras: 220 mais ou menos.

Jornal da Tarde: Quem são os dois rapazes novos que
estão a cozinhar convosco?
Cozinheiras: São dois estagiários, o Tiago e o João.

Jornal da Tarde: Costumam cozinhar em casa?
Cozinheiras: Sim, claro.

Jornal da Tarde: Onde gostam de passear?
Cozinheiras: Na praia e no campo.

Jornal da Tarde: Gostam de tomar banho?
Cozinheiras: (Não…hihihihihi) É claro que sim!

Jornal da Tarde: Se não fossem cozinheiras o que
gostariam de ser?
Júlia: Hospedeira
Conceição: Enfermeira
Tiago: Mecânico
João: Soldador subaquático

ECO Moutidos
Cactário
Na foto acima vemos o detalhe da
flor que nasceu já na escola.

Neste mês de março e para brindar
a chegada da primavera o Clube
Ambiente – ECO Moutidos criou um
cactário para a nossa escola.
Cada criança colaborou com 1,00
euro e foram comprados 26 catos
diferentes, um para cada criança do
prolongamento.
Cada criança escolheu o seu cato
para apadrinhar e, assim, cada um
leva uma placa com o nome da
respetiva criança.
Após algumas explicações básicas
acompanhadas por vídeos e imagens
da internet as crianças ficaram a
saber mais sobre a origem e os
cuidados que devem ter estas
maravilhosas plantas.
O resultado foi muito satisfatório e
tem sido muito elogiado pelas
crianças e pelos pais.
Na última semana de março o cato
da Jéssica floresceu e enfeitou ainda
mais este maravilhoso jardim!

Jornal da Tarde: Gostas da tua casa?
Belinha: Gosto porque brinco muito.
Jornal da Tarde: Gostas da tua professora?
Belinha: Gosto muito porque ela é muito boa para mim.
Jornal da Tarde: Gostas de algum shopping?
Belinha: Do Maiashopping.
Jornal da Tarde: O que achas do Prolongamento?
Belinha: Gosto de brincar, fazer puzzles, ler livros e gosto muito do teatro.
Jornal da Tarde: Qual é o teu brinquedo preferido no recreio?
Belinha: Escorrega.
Jornal da Tarde: O que é que mais gostas de pintar?
Belinha: Árvores.
Jornal da Tarde: Gostas da cantina?
Belinha: Sim. Gosto muito do peixe.
Jornal da Tarde: Qual é a tua cor preferida?
Belinha: Cor-de-rosa e azul.
Jornal da Tarde: Tens amigos no Prolongamento?
Belinha: Sim. Tu, a Ana Rita e a Antónia.
Jornal da Tarde: O que queres ser quando crescer?
Belinha: Cantora.
As perguntas e as respostas foram elaboradas
pelas crianças e transcritas pelo Animador.

