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DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

PARA CRIANÇAS

As míticas sessões MiniClass MiniChef Moutidos
retornaram em grande com a Chef Cláudia Rocha.
Com a ajuda da Ritinha confecionou deliciosas
pizzas com as crianças, que participaram com
muita alegria!

Jornal do Prolongamento do Jardim de Infância de Moutidos

REIKI

8ª temporada

SÓNIA
VILAR
A terapeuta Sónia Vilar veio fazer uma sessão de Reiki com as
crianças do nosso Prolongamento. O módulo PlenaMente do
Projeto LUDI+ tem tido grande destaque entre a comunidade
escolar. O envolvimento tem sido total e inclui funcionários e
não só: no final de outubro as sessões foram comandadas
também pelas próprias crianças e o resultado foi surpreendente.
No final desta sessão de Reiki a Sónia gentilmente ofereceu ao
Prolongamento o jogo lúdico criado por ela “Monstros do
Silêncio”, simpáticos monstrinhos que voltam para o frasco
quando as crianças se portam mal! Ainda dentro desta atividade
as crianças pintaram também uma mandala e a diversão foi total
e completa!

FOTOGRAFIAS
DO MÊS

FICHA TÉCNICA

Afinal ainda há bons
empregos!!!!
Equipa Jornalística
O jogo dos “Monstros
do Silêncio”

Alunos do Prolongamento do JI
de Moutidos
Coordenação do Jornal da
Tarde
Estela Maia & Ricardo Mazzei

Apoio
Divisão de Educação da
Câmara Municipal da Maia

Há sempre um bombeiro
amigo perto de si!
Conseguirá a Fada Carla salvar a Filipa
das terríveis garras da Bruxa Estela?

Atividades e Sociedade

CRIA E
EXPLORA

PLAY
ENGLISH

FAZ E CONTA

SIMPLESMENTE
AFETOS…

GRANDE
ENTREVISTA
Nossa simpática Carla com
o Ranger (cão) e a Fofinha
(gata)

Equipa de jornalistas do Jornal
da Tarde entrevistam a

CARLA
GÂNDARA

Equipa de Entrevistadores

Jornal da Tarde: Qual é a tua comida preferida?
Carla: Batatas fritas com bife à cavalo.
Jornal da Tarde: Quais são as tuas flores, frutas e cores
preferidas?
Carla: Rosa, pêssego e as cores azul e preto.

DIA DO ANIMAL

Jornal da Tarde: Onde gostas de passear?
Carla: Na praia e no Parque de Moutidos.

Outubro foi mais um mês de intensas
atividades!
Buscou-se no outono e na natureza a
matéria-prima para as mais variadas
valências que foram desenvolvidas com
as crianças. Como sempre elas
responderam presente e o resultado
está à vista!

Halloween

Jornal da Tarde: Tens animais de estimação?
Carla: Sim. Oito gatos e um cão, além de animais que alimento
no meu quintal.
Jornal da Tarde: O que gostas de fazer quando estás na tua
casa?
Carla: Gosto de tratar dos meus animais e de andar no meu
quintal a plantar, por exemplo: pimentos, tomates, pencas, etc.
Jornal da Tarde: Tens filhos?
Carla: Não.
Jornal da Tarde: O que gostas de cozinhar?
Carla: Gosto de cozinhar mas não tenho preferência.
Jornal da Tarde: Que nome gostavas de ter?
Carla: Talvez Joana.
Jornal da Tarde: Gostas de fazer trabalhos connosco?
Carla: Sim, muito! Tenho uma amiga que diz que eu agora estou
na profissão certa porque sou mais criança do que vocês!
Jornal da Tarde (pergunta da redação): Se não tivesses esta
profissão o que gostavas de fazer?
Carla: Gostava de ter um estabelecimento meu: uma ervanária
com Spa.

