
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Previsão do Tempo 

  
 

Mínimo: 26ºC 
 
Máximo: 33ºC  
 
 E os meteorolistas 
afirmam: tirem as alegrias das 
gavetas, emoções do baú, pois os 
meses serão cheios de momentos 
inesquecíveis.   

Luiza da Rocha – 05/01/2012 

Davi Lucas Raja – 12/01/2012 

Anna Carolina Passos – 20/01/2012 

Sabrina Elizabete – 23/01/2012 

Ana Célia dos Santos – 26/01/2012 

Maria Fernanda Coelho – 05/02/2012 

Leandro Alonso Martinho – 16/02/2012 

Letícia Inácio – 17/02/2012 

Maria Clara Canto – 18/02/2012 

Maria Cecília Canto – 18/02/2012 

Davi Porto – 19/02/2012 

Davi Marcelo – 22/02/2012 

Gustavo Vieira – 25/02/2012 

Jaqueline Dias – 27/02/2012 

  

 

REPORTAGEM LOCAL  
 

Data: 16/01 a 20/01 
Que bom você chegou!!! 
16/01- Conversando sobre   
e volta das férias. 
16/01- Oficina de desenho 
Grafismo: O que eu mais gostei  
nas minhas férias. 
17/01- Criação um boneco  
“novo amigo” 
18/01- Conhecendo o espaço  
da creche. 
19/01- Discoteca infantil. 
20/01- Feriado 

 
Data: 23/01 a 27/01 
Ter você aqui é só alegria!!!  
23/01- Pintando o sete com a  
Chapeuzinho Vermelho. 
24/01- Confecção de máscara. 
25/01- Dia do carteiro. 
26/01- Culinária. 
27/01- Passeio na floresta. 
 
Data: 30/01 a 03/02  
Que bom você chegou!!! 
30/01- Criando com formas  
geométricas 
31/01- Contando histórias com 
 fantoches. 
01/02- Teatrinho. 
02/02- Piquenique com os amigos. 

03/02- Cineminha da amizade. 
 

�Acompanhe o Cardápio da Creche pelo site: 
www.colegiorealengo.br 

Data: 06/02 a 10/02 
07/02- Pintura esponjada. 
08/02- Oficina do desenho. 
Grafismo: Desenho com giz e cola.  
09/02- Pintura Surpresa. 
10/02- Dia do Atleta 
 
Data: 13/02 a 17/02 
13/02- Conversando sobre o 
Carnaval. 
14/02- Dia da amizade. 
'' Banda dos amigos" 
15/02- Confecção de máscaras de 
Carnaval.  
16/02- Oficina de sucata. 
- Criando com sucata um chocalho. 
17/02- Baile de Carnaval. 
 
Data: 22/02 a 24/02 
22/02- Colagem com papel picado. 
23/02- Pintura com dedinho. 
24/02- Culinária. 
- Salada de frutas. 
 
Data: 27/02 a 02/03 
27/02- Dia do idoso. 
28/02- Oficina de colagem. 
29/02- Oficina de artes. 
-Confecção do Pão de Açúcar.  
01/03- Aniversário do Rio de 
Janeiro. 
02/03- Oficina de desenho. 
Grafismo: Desenhando com cola 
colorida.  
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RESULTADO 

� Maioria das respostas A: 
você me ama muito. 
� Maioria das respostas B: 
decididamente me ama! 
�  Maioria das respostas C: 
você me ama bastante, mas 
é melhor eu ir buscando 
uma substituição.  

 
Me ama? Quanto me ama?  

Depois de fazer este teste  

você saberá. 

2) Exatamente quanto 
você gosta de mim  

a) (  ) 314 metros 
b) (  ) 134 Kg 
c) (  ) 98 litros 
 

1) Você pensa em 
mim…  

a) (  ) O tempo todo. 
b) (  ) 3 vezes ao dia. 
c) (  ) Sempre que se 
lembra. 
 

3) Você sonha comigo? 

a) (  ) Sempre  
b) (  ) Ás vezes 
c) (  ) Nunca 

4) Você me conta 
histórias? 

a) (  ) Todas as noites 
b) (  ) 2x por semana  
c) (  ) 1x por mês 

5) Você me daria uma mesada? 

a) (  ) Com certeza! Quando? 5 Reais. 
b) (  ) Em troca de um bom comportamento . 
c) (  ) Não.  



A importância do diálogo na relação creche – família 
 

 Diariamente, a relação entre a 
criança, a família e os profissionais da 
creche ocorre de maneira singular e muito 
especial. 
 A mulher é ensinada, desde pequena, 
a valorizar a maternidade e o cuidado dos 
filhos como funções essenciais e, após o 
nascimento do bebê é, em geral, a mãe 
acompanhar e zelar pelo seu crescimento e 
desenvolvimento sadio: levando-o ao 
médico, comprando-lhe roupas, cuidando 
de sua higiene e alimentação e de seu bem 
– estar. Surgindo algum problema com o 

bebê, é a mãe quem mais se preocupa, pois especialmente dela serão cobradas as responsabilidades. 
Por isso, existe sempre certo sentimento de culpa quando algo não vai bem com a criança. 
 Atualmente, o homem vem demonstrando, cada vez mais, importante papel no que diz 
respeito ao espaço que vem conquistando no acompanhamento e zelo do filho, pois, com a mulher 
cada vez mais voltada para o mercado de trabalho, em muitos casos são os pais que vivenciam este 
sentimento de culpa quando algo não vai bem com a criança, sobretudo por passarem grande parte 
do tempo no cuidado essencial do desenvolvimento. 
 Ao levar o filho para a creche, sentimentos contraditórios de culpa e alivio, apreensão e 
alegria permearão a relação que os pais estabelecem com a instituição. A creche oferece 
oportunidades para a família expressar seus desejos e preocupações e posiciona – se abertamente á 
participação das famílias. A criança é o objetivo principal do trabalho da creche. Por tal motivo, a 
rotina e o preparo constante dos educadores precisam ser bem compreendidos pela família. 
 É essencial trabalhar o diálogo contínuo entre creche e família. Porém, nota - se que alguns 
pais procuram obter o máximo de controle do trabalho realizado na creche, através de grandes 
experiências e criticas, requerendo que a creche se responsabilize por tudo o que ocorre com a 
criança. Bastam pequenos episódios ou comunicações que não ficaram bem claras para 
desequilibrar o bom relacionamento entre educadores e famílias. Sentimentos variados, como 
ciúme, gratidão e culpa, estão sempre presentes e é necessário ficar atento para não alimentar 
desentendimentos, julgamentos precipitados etc., que podem gerar grandes conflitos. 
 É claro que creche possui a grande responsabilidade na educação e bem estar da criança por 
ser um dos contextos de desenvolvimento infantil, mas sempre compartilhando com a família a 
educação da criança. Isto significa vivenciar os sucessos e as dificuldades que se apresentam e, 
acima de tudo, transformar este trabalho em principais objetivos do trabalho em colaboração mútua 
e construção do exercício de dialogar. Este é, sem dúvida, um dos principais objetivos do trabalho 
da creche com a família. 
 Portanto, o bom relacionamento entre educadores e famílias é vital para o trabalho com as 
crianças. 

Texto adaptado do livro Creche & Cia, 11 edição.             


