
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mínima: 20ºC  
                          Máxima: 28ºC 

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

 
 
 
 
 

Data: 03/04 a 07/04 
Com você tudo é tão mágico! 
03/04 – Recorte e colagem com revistas 
04/04 – Brincadeiras com bexigas 
05/04 – Artes Visuais – A magia das cores 
06/04 – Pintura esponjada 
07/04 – Dia mundial da saúde  
 
Data: 10/04 a 14/04 
 Ter você aqui é só alegria! 
10/04 – Desafios corporais 
11/04 – Brincando com fantoches 
12/04 – Comemoração do Dia da Páscoa 
13/04 – Caça aos ovinhos do coelho 
14/04 – Sexta –feira da Paixão – Feriado 
 
Data: 17/04 a 21/04 
Um livro é amigo pra vida toda! 
17/04 – Desenho espontâneo com giz de cera colorido 
18/04 – Dia Nacional do Livro Infantil – Varal literário 
19/04 – Dia do Índio – Arte com colagem de materiais diversificados 
20/04 – Oficina de desenho  
21/04 – Tiradentes - Feriado 
 

 
Data: 24/04 a 28/04 
A sua simplicidade me encanta! 
24/04 – Arrastando a centopeia 
25/04 – Brincando com boliche 
26/04 – Músicas com gestos 
27/04 – Artes visuais – Oficina do brincado cantado 
28/04 – Dia da Educação 
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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. 

 

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

Tel.: (21) 3107-8637 

 

 
Sophia Nunes – 04/04 

Arthur Cavalcante – 11/04 

Maria Isabel – 22/04 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 Nesta época do ano inicia-se o período das doenças contagiosas. É importante ficar atento 
aos sintomas para evitar a ploriferação das doenças. Sugerimos a leitura criteriosa do artigo 
abaixo. 
 

Como posso saber quando não mandar meu filho doente para a creche? 
 
Seu filho não deve ir para a Creche se estiver com alguma coisa contagiosa, assim diminuem 

as chances de vírus e bactérias se espalharem para outras crianças e cuidadoras. 

Como nem sempre é possível saber com certeza se o que ele tem é ou não contagioso, não 

mande a criança para a Creche se ela apresentar os seguintes sintomas: 

· Febre. Além da febre, ele pode estar irritado, letárgico, choramingando, inapetente, com nariz 

entupido e um pouco ofegante. 

· Quadros respiratórios, como bronquiolite ou gripe, especialmente se ele tiver febre. Em 

caso de coqueluche, a criança deverá permanecer em casa até cinco dias depois de ter 

iniciado o tratamento com antibióticos. Resfriados comuns, só com coriza e espirros, sem febre, 

não são motivo de faltar. 

· Diarreia e vômito. Esses podem ser sintomas de uma virose estomacal, e seu filho precisa 

ficar em casa até dois dias depois de a diarreia e o vômito terem passado. Se aparecer sangue 

ou muco no cocô, seu filho também não deve ir para a Creche, já que pode sinalizar infecção. 

· Conjuntivite e secreção amarela saindo dos olhos significam que seu filho não pode ter 

contato com outras crianças. 

· Erupções de pele contagiosas, como impetigo, sarna ou berne. 

· Manchas, vermelhidão ou bolinhas na pele acompanhadas de febre ou outros sintomas 

podem ser sinal de catapora, infecção pelo vírus Coxsackie (bolhas nas mãos, pés e boca), 

escarlatina, roseola ou sarampo. 

 

O que posso fazer para que ele possa voltar logo para a creche? 
 

Além de deixar seu filho bem tranquilo em casa nessas ocasiões em que não está bem, bons 

hábitos de higiene realmente ajudam na prevenção de novas infecções. 

Lave frequentemente suas mãos e as do seu filho com água e sabonete. Esse hábito é 

especialmente importante depois de troca de fraldas, de usar o banheiro, de assoar o nariz, e 

antes de preparar alimentos e comer. 

Procure montar com antecedência um esquema alternativo para quando seu filho ficar doente, 

uma espécie de “plantão”. Infelizmente, as doencinhas são comuns quando a criança é 

pequena, principalmente para quem frequenta creche, e você vai ter de ficar em casa ou 

arranjar alguém para cuidar do seu filho sempre que uma dessas infecções ou viroses 

aparecer. 

Dica: Reveja o Papo de Mãe “Com quem deixar meu filho?” 
https://www.youtube.com/watch?v=5TX0fvFbS1Y 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Atenciosamente, 
Equipe Pedagógica 

 

http://brasil.babycenter.com/a3400353/febre-1-a-3-anos
http://brasil.babycenter.com/a2900025/bronquiolite-0-a-1-ano
http://brasil.babycenter.com/a6900004/coqueluche-1-a-3-anos
http://brasil.babycenter.com/a3400404/resfriado-1-a-3-anos
http://brasil.babycenter.com/a3400347/diarreia-1-a-3-anos
http://brasil.babycenter.com/a3400425/como-tratar-o-v%C3%B4mito-1-a-3-anos
http://brasil.babycenter.com/a5800028/impetigo-e-infec%C3%A7%C3%B5es-de-pele-1-a-3-anos
http://brasil.babycenter.com/a3400407/ros%C3%A9ola-1-a-3-anos
https://www.youtube.com/watch?v=5TX0fvFbS1Y

