
 

 

 

 

 
 
 
 
                                                                                                             
                                                                              
                                                                     
                                                                                                   
                                Mínima: 27ºC 
                             Máxima: 35ºC 

        E os meteorolog istas afirmam: tirem as 
     gavetas, alegrias do baú, pois os dias
     momentos inesquecíveis. 
 

                                                                      
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Felipe Môro – 20/03  
Arthur de Toledo – 04/04 
Arthur Cavalcante – 11/04 
Maria Isabel – 22/04 
Théo Brandão – 25/04         

                                                                                   
                                                                                                            
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ano: 2014            14ª Edição                        
Diretores: Antônio José Zaib e Eliani da Silva Zaib

 

 

Recreadora Larissa – 14/03                                                                             
Auxiliar Vania – 22/03                      
Auxiliar Fabiane – 05/04                                                                                                   
Berçarista Leony – 29/04 

Tradição e inovação que contempla aprender a  ser, 
conhecer, fazer e conviver.

 

                                                                                                    
                                                                                                               Ajude o leitão a 

                                                                                              encontrar o seu amigo Pooh para 
                                                                                                   saborearem os deliciosos ovos

istas afirmam: tirem as emoções das 
alegrias do baú, pois os dias  serão cheios de 

                                                                                           

                                                                                                        
                                                                                                              
                                                                                                         

                       Rio de Janeiro, 18 de março de 2014   
Diretores: Antônio José Zaib e Eliani da Silva Zaib 

Acompanhe o Cardápio da Creche pelo 
www.colegiorealengo.br

 

Informamos que temos as melhores atividades esporti vas 
para o seu filho. * Natação * Ballet 

Maiores detalhes  procurem  o Centro de 

 

creche@colegiorealengo.br
Rua Marechal Soares D’Andrea, 90

Tel.: (21) 3107

Tradição e inovação que contempla aprender a  ser, 
conhecer, fazer e conviver. 

Ajude o leitão a achar o caminho para  
o seu amigo Pooh para  

deliciosos ovos  de Páscoa.                                     

 Redação: Equipe Pedagógica 

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

Informamos que temos as melhores atividades esporti vas 
filho. * Natação * Ballet  * Futsal... 

entro de Informações . 

creche@colegiorealengo.br  
Rua Marechal Soares D’Andrea, 90 

Tel.: (21) 3107-8637 



 
 
 
 
 
 

 
O CARNAVAL NA CRECHE ALDEIA MIRIM 

 
         Para marcar a folia, a Coordenação da Creche Aldeia Mirim do Colégio Reale ngo , realizou na manhã e 
tarde da sexta-feira, dia 28 de fevereiro, a tradicional Festa de Carnaval  com as mais diferentes fantasias e 
máscaras. A criançada animada não perdeu tempo e acompanhou vários passos de dança. Além de incentivar a 
cultura popular, a Festa de Carnaval também propiciou a integração entre as crianças da Creche, principalmente 
neste início de ano, quando muitas crianças estão se adaptando. Valeu criançada!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

A PÁSCOA NA CRECHE ALDEIA MIRIM 

           A Coordenação da Creche Aldeia Mirim do Colégio Re alengo  com o objetivo de refletir sobre a real 
importância da renovação espiritual, do renascimento, da fé e da esperança dentro do coração do ser humano,  
numa época em que Páscoa se transformou em sinônimo de chocolate e coelhinho, é de grande importância  
manter as tradições e compartilhar com as crianças sobre o que é a Páscoa e qual o verdadeiro significado 
dessa data tão especial. Páscoa é... Ser capaz de mudar, é partilhar a vida na esperança, é dizer sim ao amor e 
à vida, é investir na fraternidade, é lutar por um mundo melhor. Que além de muitos ovos de chocolate, VOCÊ 
possa também renascer e renovar! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
Data: 04/03 a 08/03 
Você é o segredo da nossa felicidade!
04/03 – Brinquedoteca - Atitudes de colaboração e
05/03 – Amigo Fantoche 
06/03 – Artes Visuais – Bolinhas coloridas
07/03 – Pintura soprada com tinta guache colorida
08/03 – Dia Internacional da Mulher
 
Data: 11/03 a 15/03 
Adoro ver você sorrindo! 
11/03– Chapéu divertido 
12/03– Psicomotricidade 
13/03– Pintura no jornal 
14/03– Dia dos animais  
15/03– Dia da Escola  
 

Data: 18/03 a 22/03 
Seu amor é doce!  
18/03– Trabalhando com os sentidos
19/03– Brincadeiras com bolinhas de sabão
20/03– Início do Outono  
21/03– Música e Movimento - Expressão Corporal
22/03– Dia Mundial da Água  
 

Data: 25/03 a 29/03 
A Páscoa é amor, é fraternidade, é u
25/03– Brincadeiras com o corpo
26/03– Técnicas com dobraduras
 27/03– Dia do Circo  
28/03 – Videoteca  
29/03– Sexta-feira Santa  

 

Data: 01/04 a 05/04 
Com você tudo é tão mágico! 
01/04 – Músicas com gestos 
02/04 – Caixa surpresa 
03/04 – Pegadas com textura 
04/04 – Pintura esponjada 
05/04 – Aprendendo jogando  
 
Data: 08/04 a 12/04 
 Ter você aqui é só alegria! 
08/04 – Colagem com papel picado
09/04 – Arrastando a Centopeia 
10/04 – Atividades com bambolês
11/04 – Brincando com fantoches
12/04 – Brincadeiras com bexigas
 

Você é o segredo da nossa felicidade! 
Atitudes de colaboração e autonomia 

Bolinhas coloridas 
Pintura soprada com tinta guache colorida 

Dia Internacional da Mulher  

Trabalhando com os sentidos 
Brincadeiras com bolinhas de sabão 

Expressão Corporal  

scoa é amor, é fraternidade, é união... 
Brincadeiras com o corpo 
Técnicas com dobraduras 

Colagem com papel picado 
Arrastando a Centopeia  
Atividades com bambolês 
Brincando com fantoches 
Brincadeiras com bexigas 



 
 
Data: 15/04 a 19/04 
É muito bom ficar com você! 
15/04 – Trabalhando a Identidade 
16/04 – Jogo cooperativo usando a bola
17/04 – Caminhada solidária 
18/04 – Dia do Amigo / Dia de Monteiro Lobato
19/04 – Dia do Índio  
 

Data: 22/04 a 26/04  
A sua simplicidade me encanta! 
22/04 – Recorte e colagem com revistas
23/04 – Boliche 

24/04 – Romero Britto com carimbo das mãozinhas
25/04 – Musicalização – Músicas variadas
26/04 – Entrando no túnel 
 

Data: 29/04 a 03/05 
Você tem um lugar especial no meu coração!
29/04 – Oficina de modelagem 
30/04 – Chuvinha de papel 
01/05 – Dia do Trabalhador  
02/05 – Fantoche de vara com material reciclado
03/05 – Jogo das expressões 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabalhando a Identidade – Quem eu sou? 
Jogo cooperativo usando a bola 

Monteiro Lobato 

 
Recorte e colagem com revistas 

Romero Britto com carimbo das mãozinhas 
Músicas variadas 

Você tem um lugar especial no meu coração! 

de vara com material reciclado 


