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“Uma vez FLAMENGO, sempre FLAMENGO!

BANDA SINFÓNICA DE MOUTIDOS
Saiba tudo nesta edição!

Bolachinhas de
Pepitas de Chocolate

FICHA TÉCNICA

FOTOGRAFIA DO MÊS
“ABBA MOUTIDOS”

ÍDOLOS MOUTIDOS 2019
9ª TEMPORADA

Equipa Jornalística
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

Toda a criação da decoração natalícia da AAF de Moutidos foi feita com a ajuda
das crianças e a partir de materiais recolhidos na natureza.

LUDI+

GRUPO DE TEATRO

“ERA UMA VEZ EM
MOUTIDOS”

O Grupo de Teatro
“Era uma vez em
Moutidos” foi criado
há 9 anos e já
apresentou inúmeras
peças de teatro ao
longo destes anos.
Desde setembro foi
integrado na “Faz &
Conta” do projeto
LUDI+. Os ensaios do
novo trabalho estão a
decorrer
desde
janeiro, sempre às
terças e quintas.

PROJETO
ORQUESTRA AAF
DE MOUTIDOS
A peça deste ano chama-se
“O Espírito da Floresta” e
tem a sua estreia prevista
para o mês de junho. Em
breve mais notícias sobre o
grupo.

Este mês no Play English
iniciamos um especial sobre as
partes do corpo humano. Nas
fotos à esquerda podemos ver
as crianças a se divertirem e a
pintarem as próprias mãos após
uma criativa aprendizagem.

FRIO EM MOUTIDOS

Este ano o inverno está a
ser completamente
diferente em Moutidos.
Através do “Cria &
Explora” as crianças
construíram toda a
paisagem da nossa AAF
com pinturas em tecidos
(ganga).
Além da expressão plástica
propriamente dita aqui
prevaleceram também o
aproveitamento de
materiais que
normalmente são
desperdiçados e
principalmente o trabalhar
com o “improvável”, uma
vez que a ganga não é, de
todo, associada aos
tradicionais símbolos do
inverno.
O resultado está à vista e
cumpre o princípio mais
elementar de qualquer
obra de arte: gostemos ou
não há sempre uma
impressão que nos toca
daquilo que estamos a
contemplar!

No âmbito do Projeto LUDI+ a Animadora
Estela Maia do JI de Moutidos desenvolveu
com a participação das 32 crianças do
Prolongamento uma orquestra de música
com 32 instrumentos confecionados a partir
de jornais velhos e outros materiais. As
crianças tiveram participação direta na
construção dos mesmos. Trata-se de uma
junção de dois pilares do LUDI+: as atividades
"Cria & Explora" e "Sons & Sentidos". Antes
do início dos trabalhos plásticos a Animadora
mostrou às crianças o som que cada um dos
instrumentos teria se fosse verdadeiro.
Aguardem pela apresentação desta super
orquestra!

E como o tempo passa muito depressa realizou-se na
tarde do dia 30/01 a 9ª edição do emblemático
concurso na AAF do JI de Moutidos.
Este ano o evento contou também com uma
performance exclusiva da mítica banda "ABBA
Moutidos".
Para o ano há mais!

