
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

A Creche Aldeia Mirim está realizando a campanha 
campanha é arrecadar brinquedos que serão destinados às crianças carentes. As doações 
podem ser entregues até o dia 20
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Joana Maria – 03/11
Celso Riveiro – 06/11
 Rafaella Vieira –
Gislaine Batista –
Alessandra de Oliveira 
Arthur Doreste –
Juliano Bezerra –
Maria Clara Prates
Larissa Fernandes 
Edelma Lima – 12/12 
(Coordenadora) 
Ana Beatriz Bemfica 
Maria Aparecida 
(Auxiliar) 
Beatriz Castilho –
Maria Luísa Roldan 
 

Biscoito
Escolhemos uma receita bem fácil de 
gastará muito do seu tempo.  
Massa Básica  
Ingredientes:  
 2 colheres de sopa de açúcar refinado

• 75 gramas de manteiga

• 1 ovo 

• 1 xícara de chá de farinha de trigo

• 1 colher (de chá) de essência de baunilha

• 1 colher (de café) de fermento em pó
 Modo de fazer:  
 Em uma tigela, misture todos os ingredientes até obter uma massa 
homogênea, que não grude nas mãos. Em uma superfície enfarinhada, 
abra a massa com rolo, de uma espessura de 0,5 mm
Corte a massa, utilizando cortadores ou moldes, com os formatos de 
sua preferência. Asse em forno médio a 180 graus, até que as bordas 
fiquem douradas. 
Depois de assados, decore com glacê real ou pasta americana.
Rendimento:  50 biscoitos pequenos
Validade:  de 20 a 30 dias (embalados no celofane ou em potes 
hermeticamente fechados). 
 

A Creche Aldeia Mirim está realizando a campanha “Natal Solidário”
campanha é arrecadar brinquedos que serão destinados às crianças carentes. As doações 
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Antecipamos nossos agradecimentos por sua
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03/11 
06/11 
– 08/11 
– 13/11 (Auxiliar) 

Alessandra de Oliveira – 14/11 
– 18/11 
– 18/11 

Maria Clara Prates – 07/12 
Larissa Fernandes – 08/12 

12/12 
 

Ana Beatriz Bemfica – 13/12 
Maria Aparecida – 17/12 

– 26/12 
Maria Luísa Roldan – 29/12 

Biscoito s Natalinos  
Escolhemos uma receita bem fácil de Biscoito de Natal  que não 

2 colheres de sopa de açúcar refinado 

75 gramas de manteiga 

1 xícara de chá de farinha de trigo 

1 colher (de chá) de essência de baunilha 

1 colher (de café) de fermento em pó 

Em uma tigela, misture todos os ingredientes até obter uma massa 
homogênea, que não grude nas mãos. Em uma superfície enfarinhada, 
abra a massa com rolo, de uma espessura de 0,5 mm 
Corte a massa, utilizando cortadores ou moldes, com os formatos de 
sua preferência. Asse em forno médio a 180 graus, até que as bordas 

Depois de assados, decore com glacê real ou pasta americana. 
50 biscoitos pequenos 

de 20 a 30 dias (embalados no celofane ou em potes 

“Natal Solidário” . O Objetivo desta 
campanha é arrecadar brinquedos que serão destinados às crianças carentes. As doações 

Antecipamos nossos agradecimentos por sua colaboração.                                                                                                                           
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        Um dia, Alfredo acordou em uma véspera de Natal, muit
importante estava para chegar. Era o dia do aniversário do menino Jesus, e é lógico, o dia em q
Papai Noel vinha visitá-lo todos os anos.
noite, para voltar a dormir e olhar  
Natal. Dormiu muito tarde, para ver se conseguia pegar 
era maior do que sua vontade, dormiu profundamente.
meia não estava lá, e que não havia presente algum em toda a sua casa. 
        Seu pai desempregado, com os 
esperava tomar coragem para falar que o seu sonho não existia, e com muita dor no coração o chama:
        - Alfredo meu filho, venha cá!
        Mas antes mesmo do Pai poder falar...
        - Papai 
        - Pois não filho 
        - O Papai Noel se esqueceu de mim...
        Falando isso, Alfredo abraça seu pai e os dois se põem a chorar, quando Alfredo fala:
        - Ele também esqueceu do senhor papai?
        - Não meu filho. O melhor presente que eu poderia ter ganho na vida está em meus braços, e 
fique tranquilo pois eu sei que o papai Noel não esqueceu de você.
        - Mas todas as outras crianças vizinhas estão brincando com seus 
        - Ele pulou a nossa casa... 
        - Não pulou não... O seu presente está te abraçando agora, e vai te levar para um dos melhores 
passeios da sua vida! 
        E assim, foram para um parque e Alfredo brincou com seu pai d
somente no começo da noite. Chegando em casa muito sonolento, A
escreveu para o Papai Noel: 
        Querido Papai Noel, Eu sei que é cedo demais para escrever e pedir a
agradecer o presente que o senhor me deu. Desejo que todos os 
que meu pai esqueça seus problemas, e que ele possa se distrair comigo, passando uma tarde 
maravilhosa como a de hoje. Obrigado pela minha vida, pois descobri que n
que somos felizes, e sim, com o verdadeiro sentimento que está dentro de nós, que o senhor desperta 
nos Natais. 
        De quem te agradece por tudo, Alfredo.
        E foi dormir... 
        Entrando no quarto para dar boa
desse dia, não deixou que os seus problemas afetassem a felicidade dele, e começou a fazer que todo 
dia fosse um Natal para ambos. 

 

 

                                                                                                                             

 

 Presente de Natal 

Um dia, Alfredo acordou em uma véspera de Natal, muito contente, pois uma data muito 
Era o dia do aniversário do menino Jesus, e é lógico, o dia em q

todos os anos. Com seus cinco aninhos, esperava ansiosamente o cair da 
 o seu pé de meia que estava frente a porta, pois não tinha árvore de 

Dormiu muito tarde, para ver se conseguia pegar aquele velhinho no flagra, mas como o sono 
era maior do que sua vontade, dormiu profundamente. Na manhã de Natal, observou que seu pé de 
meia não estava lá, e que não havia presente algum em toda a sua casa.  

Seu pai desempregado, com os olhos  cheios de água, observava atentamente ao seu filho, e 
esperava tomar coragem para falar que o seu sonho não existia, e com muita dor no coração o chama:

Alfredo meu filho, venha cá! 
ai poder falar... 

O Papai Noel se esqueceu de mim... 
Falando isso, Alfredo abraça seu pai e os dois se põem a chorar, quando Alfredo fala:

Ele também esqueceu do senhor papai? 
ão meu filho. O melhor presente que eu poderia ter ganho na vida está em meus braços, e 

fique tranquilo pois eu sei que o papai Noel não esqueceu de você. 
Mas todas as outras crianças vizinhas estão brincando com seus presentes

Não pulou não... O seu presente está te abraçando agora, e vai te levar para um dos melhores 

E assim, foram para um parque e Alfredo brincou com seu pai durante o resto do dia, voltando 
Chegando em casa muito sonolento, Alfredo foi para o seu quarto, e 

Querido Papai Noel, Eu sei que é cedo demais para escrever e pedir alguma coisa, mas quero 
radecer o presente que o senhor me deu. Desejo que todos os Natais seja como esse, faça com 

que meu pai esqueça seus problemas, e que ele possa se distrair comigo, passando uma tarde 
Obrigado pela minha vida, pois descobri que não são com brinquedos 

que somos felizes, e sim, com o verdadeiro sentimento que está dentro de nós, que o senhor desperta 

De quem te agradece por tudo, Alfredo. 

Entrando no quarto para dar boa-noite ao seu filho, o pai de Alfredo viu a cartinha, e a partir 
desse dia, não deixou que os seus problemas afetassem a felicidade dele, e começou a fazer que todo 

                                                                                                                                                             

o contente, pois uma data muito 
Era o dia do aniversário do menino Jesus, e é lógico, o dia em que o 

Com seus cinco aninhos, esperava ansiosamente o cair da 
o seu pé de meia que estava frente a porta, pois não tinha árvore de 

aquele velhinho no flagra, mas como o sono 
Na manhã de Natal, observou que seu pé de 

cheios de água, observava atentamente ao seu filho, e 
esperava tomar coragem para falar que o seu sonho não existia, e com muita dor no coração o chama: 

Falando isso, Alfredo abraça seu pai e os dois se põem a chorar, quando Alfredo fala: 

ão meu filho. O melhor presente que eu poderia ter ganho na vida está em meus braços, e 

presentes ... 

Não pulou não... O seu presente está te abraçando agora, e vai te levar para um dos melhores 

urante o resto do dia, voltando 
lfredo foi para o seu quarto, e 

lguma coisa, mas quero 
Natais seja como esse, faça com 

que meu pai esqueça seus problemas, e que ele possa se distrair comigo, passando uma tarde 
ão são com brinquedos 

que somos felizes, e sim, com o verdadeiro sentimento que está dentro de nós, que o senhor desperta 

u filho, o pai de Alfredo viu a cartinha, e a partir 
desse dia, não deixou que os seus problemas afetassem a felicidade dele, e começou a fazer que todo 

 

 
 
 
 
 

 

Atenciosamente, 
Equipe Pedagógica 



CRONOGRAMA NOVEMBRO E DEZEMBRO 
 
 

 
Data: 01/11 a 02/11 
01/11 – Jogos Recreativos (Arremesso) 
02/11 – Feriado (Dia de Finados) 
 

Data: 05/11 a 09/11 
05/11 – Videoteca (Thimothy vai à escola - Primeiros amigos) 

06/11 – Arte em texturas 
07/11 – Painel interativo 

08/11 – Técnica com carimbo 

09/11 – Brincadeiras (Dentro e Fora com formas geométricas) 
 

Data: 12/11 a 16/11 
12/11 – Desenho surpresa 

13/11 – Alinhavo e Perfuração 

14/11 – Técnicas com dobraduras 

15/11 – Feriado (Proclamação da República) 

16/11 – Videoteca (Thimothy vai à escola – Convivendo e cooperando) 

 
 

Data: 19/11 a 23/11 
19/11 – Dia da Bandeira – Recorte e colagem de uma bandeira 

20/11 – Feriado (Dia Nacional da Consciência Negra) 

21/11 – Técnica com farinha colorida 

22/11 – Dia de Ação de Graças - Pintura com aquarela 

23/11 – Oficina de criatividade 

 

Data: 26/11 a 30/11 
26/11 – Pintura esponjada 

27/11 – Oficina do desenho - Livre 

28/11 – Sucatoteca 

29/11 – Oficina de colagem 

30/11 – Brincadeiras (Toca do Coelho) 

 

Data: 03/12 a 07/12 
03/12 – Construção de Natal/Maternal I e II - Pré I e II /Albinho de Natal – Berçário I e II 

04/12 – Dedoches Encantados 

05/12 – Painel coletivo – Como é comemorado o Natal na sua casa 

06/12 – Colagem com Jornal  

07/12 – Circuito animado 

08/12 – Arte com massa de modelar 

 

Data: 10/12 a 14/12 
10/12 – Pintura da tela (Tema Natal) 
11/12 – Sucatoteca 

12/12 – Gincana divertida (Montagem da Árvore de Natal) 
13/12 – Ciclismo (Trazer velotrol ou bicicleta) 
14/12 – Sanfona de histórias 

 

 



 
Data: 17/12 a 21/12 
17/12 – Confecção de um Cartão de Natal

18/12 – Contação de história (Um Conto de Na
19/12 – Amigo Secreto (Barra de Chocolate
20/12 – Brincadeiras de Criança 

21/12 – Festa de Confraternização  

 

Data: 02/01/13 a 11/01/13 
 
*Recesso de final de ano 
 

Data: 14/01 de 2013 

* Início de ano letivo 

 

“Que as realizações alcançadas este ano, sejam apenas sementes plantadas, “Que as realizações alcançadas este ano, sejam apenas sementes plantadas, “Que as realizações alcançadas este ano, sejam apenas sementes plantadas, “Que as realizações alcançadas este ano, sejam apenas sementes plantadas, 

que serão colhidas com maior sucesso no ano vindouro.”que serão colhidas com maior sucesso no ano vindouro.”que serão colhidas com maior sucesso no ano vindouro.”que serão colhidas com maior sucesso no ano vindouro.”

    

    

    

    

Cartão de Natal 

Um Conto de Natal) 
(Barra de Chocolate-80gr) 

“Que as realizações alcançadas este ano, sejam apenas sementes plantadas, “Que as realizações alcançadas este ano, sejam apenas sementes plantadas, “Que as realizações alcançadas este ano, sejam apenas sementes plantadas, “Que as realizações alcançadas este ano, sejam apenas sementes plantadas, 

que serão colhidas com maior sucesso no ano vindouro.”que serão colhidas com maior sucesso no ano vindouro.”que serão colhidas com maior sucesso no ano vindouro.”que serão colhidas com maior sucesso no ano vindouro.”    

“Que as realizações alcançadas este ano, sejam apenas sementes plantadas, “Que as realizações alcançadas este ano, sejam apenas sementes plantadas, “Que as realizações alcançadas este ano, sejam apenas sementes plantadas, “Que as realizações alcançadas este ano, sejam apenas sementes plantadas, 

    


