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Luiza  Accarino:  05/01 – Aluna  
Davi Lucas: 12/01 – Aluno  
Mara: 15/01 – Cozinheira 
Sabrina: 23/01 – Auxiliar 
Ana Célia: 26/01–Auxiliar 

Rafaella Dias: 16/02 - Aluna 
Letícia Inácio: 17/02 – Aluna 

Maria Clara Canto: 18/02 - Aluna 
Maria Cecília Canto: 18/02 - Aluna 

Davi Porto: 19/02 – Aluno 
Gustavo Vieira: 25/02 – Aluno 

Jaqueline Dias – 27/02 - Recreadora 
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Acompanhe o Cardápio da Creche pelo site: 
www.colegiorealengo.br  

 

Informamos que temos as melhores atividades esportivas 
para o seu filho. * Natação * Ballet * Judô * Futsal 

Maiores informações procurem o Centro de Informações. 

 

1-nuvem no sol/2-nuvem no céu/3-marca da água/4-far ol do 
carro/5 -fumacinha/6 -traços do pneu/7 -linha na areia  

Sustentabilidade: Conhecimento conectado à esperança 

Nossa Equipe  
Direção Geral: Antônio José Zaib e Eliani da Silva Zaib 
Diretor Administrativo e Financeiro: José Antônio de Pádua Zaib  
Diretor Pedagógico: Valdomiro Dockhorn  
Coordenadoras: Simony Pedreira e Edelma Lima 
Orientadora Educacional:  Denise Barboza 
Psicóloga : Elane Barbosa Lima 
Nutricionista : Suelen Faria 
Pediatra:  Edna Pimentel 
Recreadoras – Berçaristas - Auxiliares 
 



 
 
 

 Uma boa creche sempre ajuda a estimular todos os aspectos do desenvolvimento 

infantil através da interação com professores treinados, colegas e materiais selecionados.             

 Assim, quando as mesmas se encontram em ambiente diferente do ambiente 

familiar, elas tendem a escolher entre atividades do seu interesse, a sua capacidade e seus 

estilos de aprendizagem individuais.  

A maioria das instituições que lidam com crianças sabem da importância que é o 

relacionamento das mesmas com pais e cuidadores, para um bom desempenho na creche, 

pois é o educador junto com outros profissionais que observam com mais frequência 

comportamentos já adquiridos.  Os comportamentos favoráveis dos adultos perante as crianças 

como ouvir, ler, fazer brincadeiras, lanchar e outros, são de extrema importância para a 

autoestima desse pequeno ser, pois quando a autoestima é boa, a criança é motivada a 

realizar qualquer tarefa, pelo interesse em algo prazeroso.  

Uma das principais preocupações da maioria dos pais em relação à iniciação da 

Creche dos seus filhos é a Adaptação.  

Quando os pais colocam o seu filho numa creche surgem vários receios e dúvidas. 

Para os educadores a preocupação maior é com o bem estar, acolhimento e aprendizado da 

criança, mas tudo depende da relação família que a criança desenvolveu.  

Educar as crianças é uma tarefa complexa, pois cada etapa do desenvolvimento é um 

desafio à capacidade e à flexibilidade dos pais, pelo muito que deles é exigido em termos de 

mudança de conduta e de atendimento e solicitações dos filhos. A interferência de outras 

pessoas (pedagoga, funcionários e outras crianças) é fundamental para o desenvolvimento da 

criança. O papel do educador deve ser o de interventor intencional, estimulando a criança 

progredir em seus conhecimentos e habilidades através de propostas desafiadoras que o leve 

a buscar soluções, por intermédio da sua própria vivência e das relações interpessoais. Isto 

não deve significar uma educação autoritária, mas uma educação que possibilite ao aluno, por 

meio de estratégias estabelecidas pelo professor, construir o seu próprio conhecimento, com a 

reestruturação e reelaboração dos significados que são transmitidos ao indivíduo pelo seu meio 

sociocultural. 

A moral a ser desenvolvida na criança faz com que ela construa suas relações no 

grupo social onde ela estiver inserida. Assim, a criança age de conformidade com o código 

moral do grupo, trocando ideias e estabelecendo regras que são necessárias para o seu 

convívio social.  

 Atenciosamente, 

Equipe pedagógica 

 

 



 
 

 

 

 

 

Data: 14/01 a 18/01 
Que bom que você chegou! 
14/01 – Carimbo com as mãos 
15/01 – Brinquedoteca – Convivência entre os colegas 
16/01 – Brincadeiras com cordas 
17/01 – Pintura com aquarela 
18/01 – Brincando de mímicas 
 
 
Data: 21/01 a 25/01 
Ter você aqui é só alegria! 
21/01 – Brincadeiras com bolas 
22/01 – Colagem com diversas formas 
23/01 – Jogos cooperativos 
24/01 – Pintura com batedor e tinta guache colorida  
25/01 – Desenho surpresa 
 
 
Data: 28/01 a 01/02 
Sua presença me alegra! 
28/01 – Videoteca – Timothy vai à escola 
29/01 – Contando história com fantoches 
30/01 – Arte com modelagem 
31/01 – Brincadeira cantada 
01/02 – Pintura a dedo 
 
 
Data: 04/02 a 08/02 
Carnaval... É só diversão! 
04/02 – Pintura temática: Carnaval 
05/02 – Musicalização – Marchinhas de Carnaval 
06/02 – Artes – Pintura da máscara de Carnaval 
07/02 – Baile de Carnaval 
08/02 – Contação de história – Carnaval na floresta 
 
 
Data: 11/02 a 15/02 
Com você tudo é tão mágico! 
11/02 – Recesso 
12/02 – Carnaval - Feriado 
13/02 – Recesso 
14/02 – Pintura esponjada 
15/02 – Aprendendo jogando  

 
 
 

 

 

 



 
Data: 18/02 a 22/02 
Estou muito feliz em estar com você! 
18/02 – Colagem com papel picado 
19/02 – Jogos educativos 
20/02 – Oficina de desenho 
21/02 – Brincando com fantoches 
22/02 – Pintura espontânea / Brincando com as cores 
 
 
Data: 25/02 a 01/03 
Você tem um lugar especial no meu coração! 
25/02 – Colagem com barbante - Sol 
26/02 – Jogos construtivos 
27/02 – Desenho com caneta hidrográfica 
28/02 – Musicalização – Músicas variadas 
01/03 – Técnicas com jornal  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


