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Previsão do Tempo 

  
 

 
 Tempo bom com temperatura 
agradável e rajadas de felicidades a 
todo instante. 

Clima de festa!    

RECEITA 
 

Palha Italiana 
 
- Ingredientes: 
 
2 latas de leite condensado 
1 colher de sopa de manteiga 
4 colheres de Nescau® 
300g biscoito Maria® 
 
 - Modo de preparo: 
 
1- Levar ao fogo o leite condensado com 
Nescau e a manteiga até aparecer o fundo 
da panela. 
2- Desligar e acrescentar o biscoito Maria. 
3- Colocar em tabuleiro untado. 
4- Depois de frio cortar e passar no açúcar. 

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

Data: 02/04 a 08/04 
02/04 – Dia Internacional do Livro 
Infantil! 
Confecção de um livro literário 
03/04 – Varal literário 
05/04 – Construção para a Páscoa 
06/04 – Sexta – feira Santa 
07/04 – Dia Mundial da Saúde! 
08/04 – Feliz Páscoa!   
 
Data: 09/04 a 13/04 
09/04 – Hábitos de higiene 
10/04 – Musicalização 
11/04 – Construção com sucata 
12/04 – Painel cooperativo 
13/04 – Circuito animado  
 
Data: 16/04 a 22/04 
16/04 – Modelagem em argila 
17/04 – Culinária indígena 
18/04 – Exposição de objetos da 
cultura indígena 
- Favor enviar neste dia um objeto 
indígena 
19/04 – Dia do Índio! 
- Brincadeiras ritmadas 
20/04 – Produção artística 
22/04 – Dia do Planeta Terra   
 
Data: 23/04 a 30/04 
23/04 – Feriado 
24/04 – Higiene Bucal 
25/04 – Visita ao escovódromo 
(FSJ) 
26/04 – Teatrinho 
27/04 – Mágica das cores 
30/04 – Produção artística  

 
PRECAUÇÕES COM A SAÚDE 

 
 Uma criança saudável é 
sempre feliz e alegre, a saúde das 
nossas crianças é muito importante e 
na verdade de todas as pessoas, 
responda o teste e aprenda algumas 
dicas importantes para saúde no 
geral, divirta-se. 
 
���� Para evitar cárie, a escovação dos 
dentes deve acontecer pelo menos? 
(  ) após as principais refeições e 
antes de deitar 
(    ) uma vez por semana 
(    ) duas vezes por mês 
(    ) anualmente    

Guilherme de Jesus – 01/03/2012 

Giovanna Miranda – 07/03/2012 

Felipe Môro – 20/03/2012 

Recreadora Mariana – 22/03/2012 

Miguel Lucas Praxedes – 23/03/2012 

Auxiliar Georgia  Cristina – 22/04/2012 

Recreadora Leony – 29/04/2012 

REPORTAGEM LOCAL  
Data: 05/03 a 08/03 
05/06 – Técnicas com tinta esponjada 
06/03 – Preparando uma surpresa para 
o dia da mulher 
07/03- Artesanato  
Confecção de uma flor. 
08/03 – Dia internacional da Mulher 
 
Data: 13/03 a 16/03 
13/03 – Musicalização: 
“Eu conheço um cachorrinho chamado 
Loló” (cantigas de roda) 
14/03 – Técnicas com dobraduras 
15/03 – Dia dos animais 
16/03 – Videoteca – Filme Rio 
 
Data: 19/03 a 23/03 
19/03 – Arte e construção 
Placas de conscientização quanto ao 
uso da água. 
20/03 – Culinária 
Salada de frutas 
22/03 – Dia Mundial da Água! 
“Água não desperdice você não pode 
viver sem ela.” 
23/03 - Compostagem    
 
Data: 26/03 a 30/03 
26/03 – Musicalização 
“Atchim e espirro: O circo da Alegria” 
27/03 – Dia do Circo 
28/03 – Construção de um móbile de 
palhaço 
29/03 – Passeio Ciclístico 
30/03 – Vidioteca  
DVD – Patati Patatá 



A Importância da Expressão Corporal na Formação da Criança 
 

A Expressão Corporal é usada 
principalmente para uma melhor 
comunicação por meio de sinais ou 
gestos do próprio corpo traduzindo o 
significado da mensagem, pois um 
mesmo gesto pode ter vários 
significados. Através desta filosofia 
chega-se a conclusão da importância 
do autoconhecimento, como forma 
indispensável para trabalhar a 

Expressão Corporal, ou seja, passar para as crianças que o corpo fala, sente 
através das expressões. 

O Esquema Corporal é um elemento básico indispensável para a formação 
da personalidade de cada criança, ela se sente bem na medida em que pode 
utilizá-lo não somente para movimentar-se, mas também para agir de acordo com 
a necessidade de cada um. Ou seja, possibilitando a criança, a partir da vivência 
do corpo no espaço e no tempo, desenvolver uma consciência de si mesmo como 
ser íntegro, capaz de sentir, expressar-se e comunicar-se com os outros. 

As atividades de Expressão Corporal têm como objetivo favorecer a 
apropriação progressiva da Imagem Corporal, conhecendo e identificando seus 
segmentos e elementos, desenvolvendo uma atitude de interesse e cuidado com 
o próprio corpo e do amigo. As aulas são preparadas de acordo com a faixa 
etária de cada criança. Ao iniciarmos nossas atividades de forma lúdica, com 
auxílio de muitas músicas, buscamos dramatizar e reproduzir movimentos 
significativos para as crianças, como bichos, meios de transportes etc. 
Possibilitando a experimentação de ações motoras como andar, correr, pular, 
rolar e rastejar, movimentar o corpo no plano alto, médio e baixo trabalhando as 
habilidades físicas de força, velocidade, resistência e flexibilidade. 

Neste sentido, a Expressão Corporal é uma atividade especificamente 
organizada para aprofundar a linguagem corporal e para enriquecer a 
expressividade das crianças através do corpo atuando sobre o esquema corporal 
a lateralidade, o equilíbrio, a coordenação motora, a postura, a orientação 
espaço-temporal e o tônus, proporcionando um desenvolvimento harmônico da 
criança nas áreas: social, cultural, cognitiva, motora, afetiva, perceptiva e 
artística.  

Essas atividades ocorrem de acordo com o nosso tema: 
 

Um Novo tempo: Ampliando conhecimentos e vivendo valores. 


