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Jornal da Tarde distinguido no concurso
nacional Escola Amiga da Criança!
ESCOLA AMIGA DA CRIANÇA…..
O QUE É?
O Jornal da Tarde foi um dos projetos
distinguidos na categoria Atividades
extracurriculares e/ou interdisciplinares no
concurso de âmbito nacional promovido
pela Confap e pela Editora Leya.
Com isso o JI de Moutidos recebeu a
distinção “Selo Escola Amiga da
Criança”.
Trata-se de um projeto iniciado em
novembro de 2010 e que já vai na sua 87ª
edição. Durante todos estes anos muitas
crianças foram retratadas neste jornal
mensal, inúmeras matérias foram aqui
divulgadas e o nosso jornal continua a
cumprir o seu ideal: ser um espelho
daquilo que se passa no prolongamento
do JI de Moutidos.
Um ENORME parabéns ao nosso jornal e
o nosso MUITO obrigado a todos que
contribuíram
para
que
este
reconhecimento viesse agora!
Estamos a caminho do número 100.
O concurso culinário MiniChef Moutidos
– Desafio Final foi também distinguido
neste mesmo concurso e nesta mesma
categoria, englobando os concursos do JI
e da EB de Moutidos.
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Câmara Municipal da Maia

A
Confederação
Nacional
das
Associações de Pais (CONFAP) promove
com o apoio da LEYA Educação uma
iniciativa anual 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.
São
distinguidas
e
premiadas,
anualmente, as escolas que conceberam
e concretizaram projetos/ideias originais,
verificando-se os seus efeitos no ano
letivo seguinte. De todas as ideias
premiadas será escolhida uma ideia
extraordinária que se distinga pela sua
excelência.
A esta iniciativa podem concorrer todas
as escolas portuguesas, públicas ou
privadas, do ensino pré-escolar, de 1.º,
2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do
ensino secundário,
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A equipa do melhor
JI do mundo deseja
a todos umas
excelentes férias!

Especial junho e EDUCAÇÃO EM FÉRIAS

