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Olá! Pais, Mães e/ou Responsáveis, 
 

Neste dia do trabalhador gostaríamos de parabenizar a Todos 
e todas! 

Todos e todas que estão no trabalho atendendo a 

população, direta e indiretamente, pelo mundo a fora: 

médicos; enfermeiros; recepcionistas; equipe da limpeza; 

bombeiros;  entregadores; equipe de cozinha; seguranças; 

técnicos de enfermagem; atendentes da farmácia e do 

supermercado; taxistas; motoristas, jornalistas; costureiras... 

todos e todas! 

Todos e todas que estão em home office: professoras; 

funcionários públicos; professores; auxiliares de professor; 

analistas de TI; terapeutas; bibliotecários; administradores; 

contadores; vendedores; engenheiros; arquitetos… TODOS E 
TODAS! 

Nessa 5ª edição, em homenagem a todos e todas 

trabalhadores da Fiocruz,  trazemos um livreto com o jeito da 

creche Fiocruz… da equipe de gestão da creche nas 

inúmeras reuniões, telefonemas, decisões, redefinições e 

reinvenções do fazer acadêmico; dos professores e auxiliares 

com suas construções, atividades, oficinas,...; da equipe de 

cozinha no preparo das deliciosas refeições e dicas de 

receitas; da equipe de saúde nos cuidados e prevenções; da 

equipe de secretaria que ajuda a chegar até vocês cada 

edição deste livreto e mantém a dinâmica de cuidado do 

nosso espaço; e da equipe do NEP, atuando constantemente 

na interlocução com todas as áreas, mantendo o fazer 

dinâmico do ensino e da pesquisa!  

À TODOS E TODAS… Que o dia do trabalhador seja de saúde, 

paz,  esperança e possibilidade de recomeço e reinvenção 

do fazer cotidiano em tempos de quarentena!  

   

Um abraço e até já! 

Equipe da Creche Fiocruz! 
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In: Marinho, Fátima. Histórias Cantadas. Rio de Janeiro: Direh / Fiocruz, 1996. 
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Colagem e Pintura... 

Sabiam que dá pra fazer cola caseira? Anotem a 

receita aí...  

 

COLA DE FARINHA DE TRIGO 

INGREDIENTES: 

 02 xícaras de chá de água 

 02 colheres de sopa de farinha trigo 

 01 colher de sopa de vinagre branco 

 

MODO DE FAZER: 

Coloque 01 xícara e meia de água para ferver. Dissolva as 02 

colheres de farinha de trigo em 1/2 xícara de água fria. Abaixe o 

fogo e, de uma só vez, derrame na água fervendo a farinha já 

dissolvida. Vá mexendo sempre, por mais ou menos 10 minutos 

(Vai ficar como um mingau, desprendendo-se da panela). 

Desligue o fogo e acrescente 01 colher de vinagre branco (o 

vinagre tem função antifúngica). Mexa bem e deixe esfriar. Pode 

ser guardada na geladeira por mais ou menos 15 a 20 dias, em 

pote fechado. 

 

Com esta receita pronta as crianças podem se 

divertir com colagem de figuras de jornais ou revistas. 

Ah, a receita também pode ser transformada em 

cola colorida... Adicione tinta guache, ou anilina 

comestível, ou corante natural feito com 

concentrado de beterraba, espinafre, couve ou 

açafrão, por exemplo. 

 

 

 

 

Mão na massa! 
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Criar um Brinquedo 

Ainda na pegada “faça você mesmo”, que tal 

fabricar um brinquedo com embalagens recicláveis?  

 

Aviãozinho com palitos de 

picolé.  Dá para criar lindas 

artes com a técnica de 

reciclagem de palitos de 

picolé. 

 

 

 

Cachorro cofrinho. Para 

fazer esse você só vai 

precisar de uma 

garrafinha pet, tampas e 

papel emborrachado 

para dar vida ao seu 

cofre! 

 

Foguete de detergente. Ao 

infinito e além! Esse com 

certeza vai entrar para a 

brincadeira do seu filho.  
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Um pouco de história e música... 

No livreto “Gonguê – a herança africana que construiu a 

música brasileira” descobrimos um pouco dos instrumentos 

musicais e a influência do negro escravizado com a música 

africana e a brasileira. 

 

Deixamos abaixo os links como mais uma possibilidade de 

entretenimento para crianças, pais, mães, vovôs, vovós, 

madrinhas, padrinhos... 

 
http://www.acordacultura.org.br/sites/default/files/kit/Livreto_cdgongue.pdf 

 

 

 

 

 

http://www.acordacultura.org.br/kit 

 

 

 

 

http://www.acordacultura.org.br/sites/default/files/kit/Livreto_cdgongue.pdf
http://www.acordacultura.org.br/kit
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Cozinhar 

E as dicas culinárias continuam aqui... Esta semana 

compartilhamos com vocês as receitas premiadas 

pela creche no Chef Circuito Saudável 2019, 

organizado pelo Nasa/CST/Fiocruz.  

Não esqueçam: a quantidade dos ingredientes pode 

variar de acordo com a composição familiar! 

 

Receita do Feijão Maravilha 

 

Ingredientes: 

 250g de Feijão manteiga; 

 02 Cenouras; 

 300g de Abóbora seca; 

 04 Batatas inglesas; 

 02 Batatas doces; 

 06 Quiabos; 

 01 pé de Couve (folhas); 

 Coentro, sal, azeite, cebola e alho a gosto. 

 

Modo de preparo: 

1. Cozinhar o feijão manteiga na panela de pressão; 

2. Refogar o feijão cozido com alho, cebola e azeite e 

reservar; 

3. Cortar os legumes em pedaços médios e picar a couve, 

reservando as cascas e talos, previamente higienizadas, 

para a farofa rica (receita abaixo); 

4. Refogar cebola e alho no azeite e acrescentar as 

cenouras, batatas inglesas e batatas doces com pouca 

água, por cerca de 3 minutos, até ferver; 

5. Depois acrescentar a abóbora e o quiabo nessa mistura e 

deixar cozinhar; 

6. Quando os legumes estiverem cozidos, acrescentar o 

feijão manteiga, a couve picada, coentro e sal a gosto; 

7. Servir. 
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Receita da Farofa Rica 

 

Ingredientes: 

 

 01 copo americano (200 ml) de farinha de mandioca 

torrada; 

 Cascas das 02 batatas doces; 

 Cascas de 02 bananas; 

 Cascas das 02 cenouras; 

 Talos de couve do pé; 

 Alho, cebola, azeite e sal a gosto. 

 

Modo de preparo: 

 

1. Picar as cascas, previamente higienizadas, das batatas 

doces, bananas, cenouras e os talos da couve em pedaços 

bem pequenos; 

2. Refogar alho e cebola no azeite e acrescentar as cascas 

e talos picados; 

3. Depois, acrescentar a farinha de mandioca; 

4. Temperar com sal a gosto; 

5. Servir com o feijão maravilha! 

 

Observação: Cascas de outros legumes também podem ser 

utilizadas nesta receita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs.: Foto tirada da receita na creche durante o circuito. 
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Uma poesia... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraída do Livro Exercícios de Ser Criança, de Manoel de Barros. 
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Anotações...  

Semana de 04 a 08 de maio – Alguma informação que 

precise informar à creche no retorno? Deixe registrado aqui. 

Na volta vocês reúnem as informações e repassam para a 

agenda! 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

___________________________________ 
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Um Registro Fotográfico... 

Semana de 04 a 08 de maio – Não esqueçam de registrar os 

momentos e se quiserem podem enviar para os e-mails da 

creche, assim continuamos construindo um longe mais 

próximo! 
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 Imagens retiradas do Google Imagens; 

 Marinho, Fatima. Histórias Cantadas. Rio de Janeiro: 

Direh/Fiocruz, 1996; 
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