
	

	

	

	

 
 
 
 

Data: 02/07 a 06/07 
Vovó com você tudo é tão mágico!  
02/07 – Circuito maluco  
03/07 – Atividades psicomotoras 
04/07 – Movimento expressivo 
05/07 - Brincando com fantoches 
06/07 – Percepção tátil 
 
Data: 09/07 a 13/07 
Vovô ter você aqui é só alegria! 
09/07 – Conhecimento corporal 
10/07 – Festa Julina da Creche 
11/07 – Exercícios fono articulatórios 
12/07 – Músicas para os avós 
13/07 – Reunião com os responsáveis – Entrega de relatório 
 
Data: 16/07 a 20/07 
A sua simplicidade me encanta! 
16/07 – Exercícios respiratórios 
17/07 – Oficina de modelagem 
18/07 – Pintura com tinta guache 
19/07 – História – Os meus avós são os melhores do mundo 
20/07 – Videoteca – Meus avós são especiais 
 
Data: 23/07 a 31/07 
Deus abençoe todos os avós!  
23/07 – Alinhavo e Perfuração 
24/07 – Brincadeiras do tempo da vovó 
25/07 - O que eu mais gosto de comer na casa dos meus avós? 
26/07 – Dia dos avós 
27/07 – Controle corporal 
28/07 – Caixa das sensações 
29/07 – Exercícios de lateralidade 
30/07 – Jogo das expressões 
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Coordenação da Creche Aldeia Mirim 
Atendimento Integral | 7h às 18h. Telefone: 3107-8637. 

 
Coordenação: Simony Pedreira  / Renata de Almeida 

 
E-mail: creche@colegiorealengo.br 

 
Funcionamento da Creche 

Semi-integral: Manhã: 7h às 13h | Tarde: 13h às 19h | Integral: 7h às 19h. 
 

	



	

 
 
 
 
 
 

Comemora-se o Dia dos Avós em 26 de julho, e esse dia foi 
escolhido para a comemoração porque é o dia de Santa Ana e São 
Joaquim, pais de Maria e avós de Jesus Cristo. 

Século I A.C. - Conta a história que Ana e seu marido, Joaquim, 
viviam em Nazaré e não tinham filhos, mas sempre rezavam 
pedindo que o Senhor lhes enviasse uma criança. Apesar da idade 
avançada do casal, um anjo do Senhor apareceu e comunicou que 
Ana estava grávida, e eles tiveram a graça de ter uma menina 
abençoada a quem batizaram de Maria. Santa Ana morreu quando 
a menina tinha apenas 3 anos. Devido a sua história, Santa Ana é 
considerada a padroeira das mulheres grávidas e dos que desejam 
ter filhos. Maria cresceu conhecendo e amando a Deus e foi por 
Ele a escolhida para ser Mãe de Seu Filho. São Joaquim e Santa 
Ana são os padroeiros dos avós. 

O Dia dos Avós gera polêmica por conta das críticas dos que só 
veem o lado comercial da comemoração. 

Mas o papel dos avós na família vai muito além dos mimos dados 
aos netos, e muitas vezes eles são o suporte afetivo e financeiro 
de pais e filhos. Por isso, se diz que os avós são pais duas vezes. 

As avós são também chamadas de "segunda mãe", e muitas vezes 
estão ao lado e mesmo à frente da educação de seus netos, com 
sua sabedoria, experiência e com certeza um sentimento 
maravilhoso de estar vivenciando os frutos de seu fruto, ou seja, a 
continuidade das gerações. 

Celebrar o Dia dos Avós significa celebrar a experiência de vida, 
reconhecer o valor da sabedoria adquirida, não apenas nos livros, 
nem nas escolas, mas no convívio com as pessoas e com a própria 
natureza. 

https://www.calendarr.com/brasil/dia-da-vovo/ 
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