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PIZZA
Chef Ana Correia

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

FOTOGRAFIA DO
MÊS
Vejam lá quem surgiu para mandar um
beijinho aos ex-colegas da pré! O nosso
Riscas. Sempre lindo, fofinho e
carinhoso!
O nosso amiguinho vive agora no Porto
e continua a alegrar a vida de quem
está à sua volta.
Sempre maroto e muito querido, a
nossa mascote não resiste a um
miminho!
Quando anoitece começa a festa e o
nosso atleta passa horas e horas a
brincar na sua rodinha e a correr pelos
túneis da gaiola!
Um beijinho do Riscas a todas as
crianças do JI de Moutidos!!!!

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Atividades & Sociedade

CLUBE DAS
EXPERIÊNCIAS

Jogo da Semana

Este mês, no já famoso Clube das Experiências, temos como
convidado especial o cientista Martim Morais. O seu trabalho tem
vindo a ser muito reconhecido na comunidade científica,
nomeadamente na área da criação de pega-monstros. No
laboratório de Moutidos, tivemos a oportunidade de observar todo
o processo de transformação, desde a fase inicial, passando por
todas as etapas, até chegar ao surpreendente e fantástico
resultado final.
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AS ÁRVORES E OS PÁSSAROS

CIENTISTA MARTIM MORAIS

MiniChef Moutidos

Um grupo são as
árvores,
que
se
colocam
dispersas,
fixas, com os braços
abertos e as pernas
afastadas. O outro
grupo são os pássaros,
que
correm
livremente entre as
árvores. Segundo as
orientações dadas, os
pássaros colocam-se:
em baixo, atrás, à
frente…
Resultado: mais uma
divertida tarde na AAF
do JI de Moutidos!!!
Para a semana há
mais na rubrica “Jogo
da Semana”.

É tempo de aproveitar a
chegada da primavera e
nada melhor do que
divertidos jogos ao ar livre.

MENU
Diego Lemos (6 anos): Folhados de Chocolate Nutela
Diogo Mateus (5 anos): Pãezinhos de Queijo
Filipa Pimenta (3 anos): Bolachas da Lipa
Gabriel Alves (3 anos): Milkshake Colorido
Gabriela Madanços (5 anos): Bolo de Chocolate com
Morangos e Gomas
Gustavo Martim (5 anos): Gelatina
Maria Inês (6 anos): Mousse de Manga
Mariana Dias (4 anos): Panquecas Primavera
Martim Morais (6 anos): Bolinhos de Bacalhau
Matilde Rocha (5 anos): Muffins Saudáveis de Banana
Rafael Fonseca (6 anos): Frango Crocante
Rodrigo Carvalho (4 anos): Sandes de Atum
Sara Gonçalves (4 anos): Francesinha da Bé
Tomás Alves (4 anos): Pizza do Tomás
Yara Fontes (5 anos): Salame de Chocolate

TEATRO
É Fixe Ser Criança

Os nossos atores estão quase prontos. Em abril realizaram o
1º ensaio aberto aos colegas e foi um sucesso!

