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Masterchef Moutidos
Na mesma semana dos Ídolos Moutidos a
Masterclass de janeiro do Masterchef
Moutidos não deixou por menos e teve
casa cheia.
A receita foi desenvolvida pela Paula
Cristina, mãe do Dinis da sala 1.
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5ª Temporada

A nossa chef convidada confecionou
“Docinhos de Coco” e foi intensa a
participação das crianças.
No final da sessão a chef posou com o
grupo presente na chuvosa tarde de
janeiro.

Moutidos

5

As crianças e os adultos adoraram o
resultado final e a nossa chef gostou
tanto desta experiência que já marcou
uma nova sessão para o mês de maio,
onde confecionará deliciosos Palmiers.

FICHA TÉCNICA
Equipa Jornalística
Alunos do Prolongamento do JI
de Moutidos

Fotografia
do Mês

Melhor Cantora: Ana Rita (sala 2)
Melhor Cantor: António Sérgio (sala 1)
Melhor Música: Matilde Ribeiro (sala 2)
Artista Revelação: Isabel Ribeiro (sala 3)

Canal das Histórias
Depois do extraordinário sucesso do
vídeo da banda “Os Batinhas” com a
música Enter Sandman, agora será a
vez do lançamento mundial do vídeo
do Dj Serginho. Aguardem numa
discoteca perto de si!

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.

Lara Carvalho (vencedora do passatempo do 4º
aniversário do Jornal da Tarde) foi com a família
desfrutar do prémio recebido: uma visita ao Sea
Life, no Porto. Na foto vemos ainda a Patrícia
Costa, guia pessoal da família Soares nesta
visita.

Dj Serginho promete animar a
malta durante o inverno

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Atividades

Sociedade

Nossos Amigos

REFLEXÕES
Expressão e Educação
Físico Motora na
Educação Pré-Escolar

GRANDE ENTREVISTA
Lara Coutinho entrevista o
Rodrigo Pinto

Carla Bento

O corpo que a criança vai
progressivamente dominando desde o
nascimento e de cujas potencialidades
vai tomando consciência, constitui o
instrumento de relação com o mundo
e o fundamento de todo o processo
de desenvolvimento e aprendizagem.
Ao entrar para a educação pré-escolar
a criança já possui algumas aquisições
motoras básicas, tais como andar,
transpor obstáculos, manipulação de
objetos de forma mais ou menos
precisa. Tendo em conta o
desenvolvimento motor de cada
criança, a educação pré-escolar deve
proporcionar ocasiões de exercício da
motricidade global e também da
motricidade fina, de modo a permitir
que todas e cada uma aprendam a
utilizar e a dominar melhor o seu
próprio corpo. Sendo assim a
educação pré-escolar deve contribuir
para
um
desenvolvimento
multilateral, eclético, inclusivo e
harmonioso das crianças. Neste
contexto, defino alguns contributos da
prática da expressão e educação físico
motora que passo agora a enunciar:










Fortalecimento da saúde da
criança;
Desenvolvimento de uma postura
corporal correta;
Desenvolvimento
físico
harmonioso;
Desenvolvimento de movimentos
fundamentais;
Desenvolvimento
da
auto
confiança e autoestima;
Desenvolvimento de capacidades
físicas;
Desenvolvimento de qualidades
morais e volitivas;
Incutir o gosto pela atividade
física;
Desenvolvimento do espírito
cooperativo de grupo e o
fortalecimento das relações
humanas.

Arminda Cardoso

O Lisandro não perde de
vista a agulha!

A Cristina, mãe do Dinis, veio nos fazer uma
visita!

Iniciado no 1º período deste
ano letivo o Atelier de Costura
começa a produzir as suas
primeiras peças.
As crianças são organizadas
em
pequenos
grupos,
normalmente no final da tarde
para relaxar após mais um dia
intenso.
A Antónia Matias tem levado
as crianças a um maravilhoso
mundo de cores, linhas e
tecidos.
Concentração e motricidade
são algumas das competências
trabalhadas nesta atividade,
que já é um enorme sucesso
entre miúdos e graúdos!
O
resultado
final
tem
surpreendido pela capacidade
demonstrada pelas crianças!

O Serginho e a Carolina em máxima concentração

Onde costumas ir passear?
Nesta altura, como os meus filhos praticam desporto, eu
costumo acompanhá-los e vou assistir aos jogos de andebol que
eles fazem. Quando está mais calor também gostamos de ir
passear nos parques e ir para a praia.
Qual é a tua cor preferida?
A minha cor preferida é o verde.
Gostas de ir às compras?
Depende. Se for por obrigação não gosto muito, mas quando me
apetece ir vou contente.
Costumas assistir alguns programas na tv?
Sim. Quando tenho tudo organizado em casa e tudo preparado
para o dia seguinte vejo quase sempre um bocadinho de
televisão antes de dormir.
O que gostas de fazer em casa?
Gosto de estar com a minha família.
Gostas de cozinhar?
Nem por isso. Se tivesse alternativa preferia não cozinhar.
Costumas sair à noite?
Não, porque durante o tempo de escola os meus filhos têm de ir
cedo para a cama.
Gostas da nossa escola?
Sim, gosto muito.
Gostas de desenhar?
Gosto, mas tenho a certeza de que vocês desenham melhor do
que eu. Eu já vi alguns desenhos vossos e são muito mais bonitos
que os meus.
Que outra profissão gostavas de ter?
Nunca pensei nisso, porque eu sempre quis ser educadora, mas
se tivesse de escolher outra profissão talvez fosse psicóloga.

Resultado final de dois trabalhos realizados no Atelier: o da esquerda foi feito
pelo Diogo Gomes e o da direita pela Carolina Ribeiro.

As nove primeiras perguntas foram elaboradas pelas
crianças e transcritas pelo Animador.

Jornal da Tarde: Gostas de tomar banho?
Rodrigo: Sim, porque gosto de molhar-me.
Jornal da Tarde: Qual é a tua comida preferida?
Rodrigo: Massa.
Jornal da Tarde: O que gostas mais de desenhar?
Rodrigo: O pai e a escola.
Jornal da Tarde: Do que mais gostas no Prolongamento?
Rodrigo: Brincar, fazer puzzles, do recreio e do Mickey (hamster).
Jornal da Tarde: O que fazes em casa?
Rodrigo: Brinco com o pai, faço desenhos, brinco com os meus bonecos e vejo o
Panda.
Jornal da Tarde: Do que mais gostas de fazer na sala 2?
Rodrigo: Desenhar.
Jornal da Tarde: Onde costumas ir passear?
Rodrigo: Maiashopping, praia e no parque com os meus tios.
Jornal da Tarde: Gostas da cantina?
Rodrigo: Sim, porque eu fico com músculos.
Jornal da Tarde: O que fazes com o teu mano?
Rodrigo: Jogo a bola e vejo o Benfica.
Jornal da Tarde: O que queres ser quando crescer?
Rodrigo: Jogador do Benfica.

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

