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Enroladinho de Salsicha

CLUBE DAS
EXPERIÊNCIAS

Chef Maria Rubim
A nossa chef de plantão trouxe-nos uma diferente
MiniClass no mês de março. Tendo a receita em si como
destaque a tarde não se ficou por aí e também foi
animada pela linda história do rato Frederico, contada a
meias com a Matilde.
Antes da prova da iguaria ainda houve tempo para uma
improvisada e animada sessão de ritmo e sincronia com
palmas. Uma tarde para guardar na memória.

FICHA TÉCNICA

Equipa Jornalística
Alunos do Prolongamento do JI
de Moutidos
Coordenação do Jornal da
Tarde
Cristina Frias & Ricardo Mazzei

Apoio
Divisão de Educação da
Câmara Municipal da Maia

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

CIENTISTA MATILDE ROCHA

FOTOGRAFIA DO
MÊS
Após um cansativo
dia de trabalho o
Ricardinho
aproveita
para
relaxar um pouco.
E para isso nada
melhor do que um
bom momento de
leitura!

Este mês apresentamos a grande estreia
do Clube das Experiências. Todos os
meses teremos um cientista convidado
que virá ao laboratório de Moutidos
mostrar como e porque acontecem
certos fenómenos. As suas experiências
científicas
prometem
ser
super
interessantes e também divertidas.
A convidada especial desta primeira
edição foi a internacionalmente famosa
cientista Matilde Rocha. O seu trabalho
tem vindo a ser muito reconhecido na
comunidade científica, nomeadamente
no campo da criação de arco-íris de
pintarolas.
Aqui podemos observar todo o processo
de transformação, desde a fase inicial,
passando por todas as etapas, até chegar
ao resultado final.

Capuchinho
Vermelho
Por

Diego Sousa Lemos

PÁSCOA FELIZ

Atividades & Sociedade
MiniChef
Moutidos
Desafio Final
5ª Edição

É já no próximo dia 05 de junho
que se disputará a 5ª edição do
mítico concurso do JI de
Moutidos: MiniChef Moutidos –
Desafio Final!
Uma edição histórica que contará
com uma grande novidade no
corpo de jurados.
As inscrições decorrerão no
período de 16 a 20 de abril.
Não percam o prazo e comecem a
pensar na iguaria que os nossos
artistas/chefs confecionarão e que
vença o melhor!

O nosso Diego a animar a malta com os fantoches.
A história escolhida foi a da Capuchinho Vermelho
e recolheu muita simpatia da plateia, como
comprovam as fotos acima.

A Maria Beatriz,
atualmente no
1º ano, é a atual
detentora do
título,
conquistado em
2017.

GRANDE
ENTREVISTA
Gabriela Madanços (5 anos)
entrevista o Tomás Alves (4 anos)

Jornal da Tarde: Tens irmãos? Como se chamam?
Tomás: Sim. Chama-se Bernardo.
Jornal da Tarde: Por que andas sempre atrás da Leonor na escola?
Tomás: Porque ela é minha amiga.
Jornal da Tarde: O que mais gostas na tua sala?
Tomás: Da biblioteca e da casinha.
Jornal da Tarde: Como é a tua casa?
Tomás: É feita de tijolos. Tem livros e uma cozinha.
Jornal da Tarde: Como é que se chamam os teus pais?
Tomás: A mãe é Carla e o pai é Domingos.

JI de Moutidos Participa de Concurso Nacional com o apoio da ASSOPAIS – MOUTIDOS
Concorrem as iniciativas
JORNAL DA TARDE E MINICHEF MOUTIDOS – DESAFIO FINAL!

Jornal da Tarde: Gostas do Prolongamento?
Tomás: Sim, porque é muito fixe. Gosto muito de brincar no tapete.
Jornal da Tarde: O que mais gostas de comer na cantina?
Tomás: Massa.
Jornal da Tarde: O que fazes em casa?
Tomás: Brinco no meu quarto e vejo histórias.

A Confederação Nacional das Associações de Pais (CONFAP) lançou uma iniciativa que visa distinguir Escolas Amigas da Criança, convidando as escolas a participarem com ideias
extraordinárias que concebem e concretizam, para melhorarem as suas condições de funcionamento e para construírem uma escola melhor e mais amiga da criança. O selo Escola
Amiga da Criança procura reconhecer e premiar ideias extraordinárias em seis categorias:
Segurança/Espaços de recreio e convívio/Alimentação, higiene e ambiente/Formação cívica/Envolvimento da família e comunidade educativa/Projetos extracurriculares.
Serão distinguidas e premiadas, anualmente, as escolas que conceberam e concretizaram projetos/ideias originais, verificando-se os seus efeitos no ano letivo 2017-2018. De todas
as ideias premiadas, será escolhida uma ideia extraordinária que se distinga pela sua excelência.

Jornal da Tarde: Gostas dos teus brinquedos?
Tomás: Sim, gosto muito do meu jeep.
Jornal da Tarde (pergunta da redação): O que queres ser quando fores
grande?
Tomás: Médico.

