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Previsão do Tempo 

  
 

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

Clima de festa!    

HHiissttóórriiaa  ssoobbrree  oo  DDiiaa  ddooss  aavvóóss!!  
  

CCoommeemmoorraa--ssee  oo  DDiiaa  ddooss  aavvóóss  eemm
ddee  jjuullhhoo..  EEssssee  ddiiaa  ffooii  eessccoollhhiiddoo  ppaarr
ccoommeemmoorraaççããoo  ppoorrqquuee  éé  oo  ddiiaa  ddee  SSaanntt’’AAnn
SSããoo  JJooaaqquuiimm,,  ppaaiiss  ddee  MMaarriiaa  ee  aavvóóss  ddee  JJ
CCrriissttoo..  

NNoo  ssééccuulloo  II  AA..CC..  ––  ccoonnttaa  aa  hhiisstt
qquuee  AAnnaa  ee  sseeuu  MMaarriiddoo,,  JJooaaqquuiimm,,  vviivviiaamm
NNaazzaarréé  ee  nnããoo  ttiinnhhaamm  ffiillhhooss,,  mmaass  sseemm
rreezzaavvaamm  ppeeddiinnddoo  qquuee  oo  sseennhhoorr  llhheess  eennvvii
uummaa  ccrriiaannççaa..  

AAppeessaarr  ddaa  iiddaaddee  aavvaannççaaddaa  ddoo  ccaa
uumm  AAnnjjoo  ddoo  SSeennhhoorr  aappaarreecceeuu  ee  ccoommuunniiccoouu
AAnnaa  eessttaavvaa  ggrráávviiddaa,,  ee  eelleess  ttiivveerraamm  aa  ggrraaçç
tteerr  uummaa  mmeenniinnaa  aabbeennççooaaddaa  aa  qquueemm  bbaattiizzaa
ddee  MMaarriiaa..  

 
 

REPORTAGEM LOCAL 

 É tempo de ficarmos mais juntos, de fazer bagunça, de passear no parque, de 
visitar os parentes, de conhecer
 É tempo de férias, de farrearmos na praia, de subir a serra de
tarde, de curtir o lar. 
 É tempo também de fazer desenhos, de cortar e colar, de agrupar e
de arrumar e desarrumar, de p
 
creche@colegiorealengo.br 
Rua Marechal Soares D’Andrea, 90 
Tel.: (21) 3107-8637 
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É tempo de Férias! 
 

É tempo de ficarmos mais juntos, de fazer bagunça, de passear no parque, de 
visitar os parentes, de conhecer novos amigos. 

É tempo de férias, de farrearmos na praia, de subir a serra de

É tempo também de fazer desenhos, de cortar e colar, de agrupar e
de arrumar e desarrumar, de pintar mais que o sete, de ouvir histórias.

Aniversariantes do mês
 

Elane Barbosa – 20/07 

Leonardo Coutinho – 22/07 

Valentina Vasco – 07/08 

Nicolas Castilho – 13/08 

Márcia Cristina (Aux.) – 17/08

Marcelo André – 21/08 

Vovô e Vovó

Vocês são duas vezes pais,  

duas vezes carinho... 

duas vezes amor... 

duas vezes compreensão... 

o que mamãe e papai fizeram por mim,

vocês fizeram por eles também...

por tudo que são exemplo de paz, de amor e de 

afeto... 

Te amo Vovó, Te amo Vovô

Redação: Equipe Pedagógica 

É tempo de ficarmos mais juntos, de fazer bagunça, de passear no parque, de 

É tempo de férias, de farrearmos na praia, de subir a serra de dormir mais 

É tempo também de fazer desenhos, de cortar e colar, de agrupar e separar,  
tórias. 

Aniversariantes do mês 

17/08 

Vovó 

o que mamãe e papai fizeram por mim, 

por eles também... 

exemplo de paz, de amor e de 

Te amo Vovó, Te amo Vovô 



 

... PARA UMA VIDA MAIS SAUDÁVEL 
 

VOCÊ SABIA? 

Que a alimentação é um direito da humanidade. Porém, o equilíbrio e a quantidade dos alimentos 
precisam ser garantidos a fim de manter um melhor nível de saúde e nutrição. Podemos encontrar em 
alimentos comuns e baratos todos os nutrientes que o nosso corpo necessita.  

MAS O QUE SÃO NUTRIENTES? 

Os nutrientes são parte do alimento que o corpo humano usa para produzir energia, movimento, 
crescimento e nos proteger de infecções. Eles se dividem em proteínas, carboidratos, lipídios (gorduras), 
vitaminas e minerais. 

PROTEÍNAS 

Funções: Formação dos tecidos e hormônios, responsáveis pela resposta imunológica, 
crescimento e desenvolvimento, formação óssea. 

Fontes: Carnes, leite, ovos e derivados.  

CARBOIDRATOS 

Função: Principal fonte de energia para a maioria das células do organismo. 

Fonte: Pães, batata, inhame, aipim, macarrão, feijão, arroz.  

LIPÍDIOS 

 

Funções: Composição da membrana celular, formação de hormônios, transporte de vitaminas. 

Fontes: Óleos, azeite, manteiga, margarina, banha de porco, pele de aves, “gordurinha”das carnes. 

OBS: O excesso de gordura saturada (origem animal) pode provocar o entupimento das artérias e conseqüente infarto 
e derrame (AVC). 

VITAMINAS E MINERAIS 
 

Funções: Essenciais para a manutenção do metabolismo normal, regulam o metabolismo enzimático, 

mantém o equilíbrio ácido básico. 

Fontes: Frutas, vegetais, leite, carnes. 
 

Dessa forma, nota-se que vida saudável depende de uma alimentação adequada, pois tanto a falta 
quanto o excesso de nutrientes pode causar danos a saúde como: anemia, deficiência de crescimento, baixa 
imunidade, obesidade, hipertensão, infarto hipercolesterolemia, AVC, artrite, artrose, sobrecarga renal. 

Por isso previna doenças se alimentando corretamente. 
 
 
 



REPORTAGEM LOCAL 
 

� Cronograma Julho e Agosto 

Data: 02/07 a 06/07 
02/07- PINTURA ESPONJADA 
03/07- BRINCANDO E CRIANDO 
04/07- TÉCNICAS COM COLAGEM 
05/07- PINTURA COM AQUARELA 
06/07- OFICINA DE MODELAGEM 
 
Data: 09/07 a 13/07 
09/07- JOGOS COOPERATIVOS 
10/07- PINTURA EM JORNAL 
11/07- TÉCNICAS COM BATEDOR 
12/07- MUSICALIZAÇÃO 
13/07- ARTES COM PINTURA A DEDO 
 
Data: 16/07 a 20/07 
16/07- CIRCUITO ANIMADO DA AMIZADE 
17/07- TARDE DE JOGOS 
18/07- AMIGO SECRETO 
19/07- DESFILE DE INVERNO 
20/07- DIA INTERNACIONAL DA AMIZADE 
*Piquenique dos amigos 
*Passeio de bicicleta 
 
Data: 23/07 a 27/07 
23/07- CAMPEONATO DE BOLICHE 
24/07- CICLISMO NAS FÉRIAS (Passeio de 
bicicleta) 
25/07- CONTAÇÃO DE HISTÓRIA 
26/07- DIA DA VOVÓ 
*Culinária “Receita do bolo da vovó” 
27/07- CINEMA DA AMIZADE 
*Turma da Mônica Amigos 

Data: 30/07 a 03/08 
30/07- OFICINA DE MODELAGEM 
31/07- BRINCANDO COM AS CORES 
01/08- JOGOS COOPERATIVOS  
*Brincadeiras com cordas 
02/08- TÉCNICAS ESPONJADA 
03/08- OFICINA DE BRINQUEDO CANTADO 
 
 

Data: 06/08 a 10/08 
06/08- TÉCNICAS DE PINTURA 
07/08- OFICINA DE DESENHO (Eu e papai) 
08/08- TÉCNICA COM COLAGEM 
*Papai mesmo grandão você cabe no meu coração. 
09/08- CONFECCIONAR A LEMBRANÇA DO 
PAPAI. 
10/08- CIRANDA MUSICAL 
11/08- DIA DO ESTUDANTE 
12/08- DIA DOS PAIS 
 
Data: 13/08 a 17/08 
13/08- OFICINA DE IDEIAS (Criando e brincando 
com caixa de papelão) 
14/08- TÉCNICAS COM COLAGEM 
15/08- LITERATURA INFANTIL 
*Soldadinho de Chumbo 

16/08- COLAGEM COM FORMAS GEOMÉTRICAS 

*Montagem de um soldadinho. 
17/08- JARDINAGEM 
 
Data: 20/08 a 24/08 
20/08- MUSICALIZAÇÃO 
*Cantigas de roda 
21/08- BRINCADEIRAS DO FOLCLORE  
22/08- FOLCLORE 
23/08- VIDEOTECA 
*Sítio do Picapau Amarelo 
24/08- PINTURA COLETIVA 
25/08- DIA DO SOLDADO 
 
Data: 27/08 a 31/08 
27/08- OFICINA DE DESENHO 
*Desenho na lixa 
28/08- CARTAZ COLETIVO 
29/08- PINTURA COM AQUARELA 
30/08- ARTE E CONSTRUÇÃO 
31/08- DIA DO NUTRICIONISTA 
CULINÁRIA 
* Bolo de casca de frutas 

 


