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NOVA FARDA DA AAF 
DE MOUTIDOS 

A melhor da Maia 

 Oito anos e oitenta edições 
depois estamos a comemorar 
orgulhosamente mais um 
aniversário do nosso 
emblemático Jornal. 
O Jornal da Tarde, além de 
ser um dos principais 
símbolos da nossa AAF e de 
ser um espelho do que aqui 
se faz pretende ser - acima de 
tudo - um exemplo para as 
nossas crianças. E por quê? 
Simplesmente porque sendo 
parte de um todo chamado 
Educação é preciso que 
tenhamos sempre em mente 
que a continuidade no que 
fazemos faz toda a diferença. 
Uma atividade que se propõe 
ser a longo prazo deve ser a 
longo prazo e ponto final. E 
quando olhamos para trás 
vemos não apenas mais uns 
tufos de cabelos brancos mas 
uma infinidade de imagens e 
sensações. Aprendemos e 
reaprendemos com elas, 
clarificamos o que não correu 
tão bem e onde é preciso 
fazer ainda melhor.  
Muitas caras já passaram por 
estes mais de oitenta 
números e o grande e único 
objetivo deste trabalho é 
continuar a refletir a 
evolução das nossas crianças, 
do nosso trabalho, da nossa 
parceria com os pais e com 
toda a comunidade escolar. 
A todos os que ajudaram e 
ainda ajudam a construir este 
instrumento lúdico mas 
muito responsável, o nosso 
eterno MUITO OBRIGADO! 
Vemo-nos daqui há um ano, 
na edição nº 91! 

 
Ricardo Mazzei 

Fica aqui a homenagem prestada 
através do histórico 1º número do 

nosso jornal.  
Estávamos em novembro de 2010! 

A sessão deste mês da 
atividade MiniClass 
MiniChef Moutidios foi 
comandada pela chef 
Andreia Fernandes, mãe 
da Vitória. 
 
A chef trouxe uma 
deliciosa receita de 
panquecas de aveia e 
bananas. 
 
Trata-se de uma 
alternativa lúdica e 
inteligente para uma 
alimentação mais 
saudável das nossas 
crianças. 
 
E o melhor de tudo é que 
os nossos cozinheiros 
adoraram a receita. 
 
Foi mais uma divertida 
sessão culinária na nossa 
AAF e ficam aqui os 
agradecimentos à chef 
Andreia por ter 
proporcionado às nossas 
crianças uma tarde tão 
divertida e saborosa! 
 
Para o mês há mais 
guloseimas! 
 
 

Edição de aniversário 



 

 

 

   

     
       
      
         
    
    
      
         
     
       
           
   
           
          
          
          
      
         
        
     
            
           
       
        
      
 
         
     
      
         
     
         
      
       
     
  
   
   
      
 
     
        
 

LUDI+ e Sociedade 
 

  PLAY  ENGLISH 
                    Moutidos 

                    ESTÁ A DAR 

                O QUE FALAR 

No Cria & Explora as crianças têm a oportunidade de interagir de forma coerente com a natureza e de 

tomar maior consciência de como é o funcionamento de muitas das coisas que estão presentes no 
cotidiano delas. Aguçar a curiosidade e transformar elementos e objetos fazem parte deste que é mais 
um dos fascinantes desafios do Projeto LUDI+. 
Em novembro foram muitas as criações neste sentido e destacamos aqui apenas duas delas: a 
experiência do assador de castanhas e o início da criação da decoração de natal deste ano da AAF que 
será totalmente baseada na criação de um Bosque Mágico a partir de elementos recolhidos pelas 
crianças na natureza. (maiores detalhes na próxima edição) 
Palmas às nossas crianças que demostraram uma grande motivação para a criação do Bosque, desde a 
sua essência. E parabéns lá para casa, uma vez que muitas crianças demonstraram total à vontade com a 
natureza, evidenciando uma bagagem vinda de casa que podemos traduzir como fundamental para este 
tipo de vivência! 

Transformar, transformar, transformar! Tudo com muita arte!  

A tradição do Magusto, assim como outras tantas tradições, é também prioridade do Projeto 
LUDI+. É com as lições das manifestações culturais coletivas que formamos gerações 

conscientes para que se faça mais e melhor no futuro! 

Mariana Dias comanda os colegas numa 
concentrada sessão de relaxamento já no final do 
dia! 

Trabalhar os sentidos!  
Pequenos gestos que fazem grande 

diferença no crescimento das crianças. 
 


