
      Sophia Nunes – 04/04 – Aluna 
F   Fabiane – 05/04 - Auxiliar 

Ar Arthur Cavalcante – 11/04 – Aluno                                                                                                                                                                                                                                                     
     Maria Isabel – 22/04 – Aluna 

      Benício Rocha – 25/04 – Aluno 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                Mínima: 28ºC 

                             Máxima: 34ºC 
E os meteorologistas afirmam: tirem as alegrias das 
gavetas, emoções do baú, pois os meses serão cheios 
de momentos inesquecíveis. 

                                                                       
 
 
        
 

Data: 01/04 a 08/04 
Com você tudo é tão mágico! 
01/04 – Recorte e colagem com revistas 
04/04 – Brincadeiras com bexigas 
05/04 – Cineminha 
06/04 – Pintura esponjada 
07/04 – Aprendendo jogando  
08/04 – Desafios corporais 
 
Data: 11/04 a 15/04 
 Ter você aqui é só alegria! 
11/04 – Brincando com fantoches 
12/04 – Jogos educativos 
13/04 – A expressão corporal como meio de comunicação 
14/04 – Brincando com boliche 
15/04 – Desenho espontâneo com giz de cera colorido 
 
Data: 18/04 a 22/04 
Um livro é amigo pra vida toda! 
18/04 – Dia Nacional do Livro Infantil – Visita da Boneca Emília 
19/04 – Dia do Índio – Arte com colagem de materiais diversificados 
20/04 – Oficina de desenho  
21/04 – Tiradentes - Feriado 
22/04 – Descobrimento do Brasil 
 
Data: 25/04 a 29/04 
A sua simplicidade me encanta! 
25/04 – Higiene bucal 
26/04 – Músicas com gestos  
27/04 – Artes visuais – A Magia das cores 
28/04 – Dia da Educação 
29/04 – Arrastando a centopeia 
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creche@colegiorealengo.br 
Rua Marechal Soares D’Andrea, 90 

Tel.: (21) 3107-8637 

Acompanhe as fotos da Creche pelo 

site: 

www.colegiorealengo.br 

Acompanhe o cardápio da Creche pelo site:  

www.colegiorealengo.br 

Crescer em conhecimentos e vivenciar humanismo e 
solidariedade. 

 



Dengue e o uso de repelentes na Creche 

– O que os cuidadores precisam saber? 

 

Nunca se ouviu tanto nos últimos tempos este nome Aedes Aegypti, que ele é um mosquito, 
creio que quase todo mundo já sabe o seu real perigo, estamos conhecendo literalmente na 
pele. Devido à epidemia de dengue vivida pelo Brasil nos últimos tempos, muito tem se falado 
sobre ele, mas o que ninguém esperava é que além da dengue, ele também transmite mais 
duas doenças, a febre Chikungunya e o Zika vírus. 
O mosquito Aedes Aegypti é muito parecido com o famoso pernilongo, porém há algumas 
diferenças, o Aedes é mais escuro e possui listras brancas pelo corpo e nas pernas. 
Costuma picar as pessoas durante o dia e a noite, sendo mais comum durante o dia, vive e se 
reproduz em ambientes com água parada, limpa ou suja. Coloca seus ovos em recipientes com 
água parada, e logo passa para a condição de larvas e depois viram mosquitos. Os ovos 
podem sobreviver até dois anos sem contato direto com a água e quando encontram condições 
favoráveis voltam a se reproduzir. 

Apenas as fêmeas transmitem as doenças, pois ela pica a pessoa infectada, mantém o vírus 
na saliva e o retransmite. 

Através da sua picada este mosquito transmite três doenças: 
1 - Dengue (vale lembrar que são quatro sorotipos diferentes) 
2 - Febre Chikungunya 
3 - Zika vírus 

 

Conheça as principais diferenças entre as três doenças e seus sintomas: 

  

 
 
 
           
 
 

  
                                                                                                              
                                                                                                              
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Atenciosamente, 
Equipe Pedagógica 

 

http://www.dengue.org.br/mosquito_aedes.html
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/svs/dengue

