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Olá! Pais, Mães e/ou Responsáveis, 
 

 

Escolhemos a arte! Sim... escolhemos a arte  como 

instrumento de "proteção" e acalanto para referendar 

a vida e nos fortalecer frente a saudade que o 

imprevisível novo Coranavírus tem provocado! Com o 

advento proporcionado pela arte fortalecemos a 

adesão ao #ficaemcasa; #laveasmaos; #secuida; 

#mesmodistantesestamosjuntos, e todos os "#" 

lançados em prol da torcida, desejo e contribuição 

para que essas medidas de proteção colaborem com 

a Ciência nesta batalha contra a Covid-19!  E a arte 

também nos ajuda a garantir os direitos  conquistados 

para a Infância... cuidado, afeto, cantorias, danças, 

poesias recitadas, brincadeiras, cuidado e muito 

mais... e nesta certeza e também na crença que a 

arte nos ajuda a prosseguir com esperança, a Creche 

Fiocruz  lança o 8° Livreto, dividindo com vocês a 

riqueza da arte, os aconchegos e muito carinho 

nosso! 

 

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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O que tem na Caixa? 

Nesta proposta pode-se usar caixas de tamanhos 

médios ou grandes. Faça um corte no centro da caixa 

de papelão de, mais ou menos, 10 centímetros de 

diâmetro para dar um tom de “cortina”. Assim a criança 

não conseguirá ver o que tem dentro da caixa, 

conforme exemplificado na foto abaixo. Outra opção é 

abrir o buraco por completo e colar tecido ou EVA para 

a abertura. 

Para bebês a caixa será de descobertas sensório motor 

e sugerimos colocar objetos e brinquedos que fazem 

parte do cotidiano ou que desperta maior interesse, 

como: brinquedos emborrachados, bolas, bonecas, 

celular, chave, potes variados, entre outros. A cada 

objeto retirado uma surpresa! 

Para as crianças mais velhas pode-se sugerir a 

construção da própria decoração, podendo ser pintura, 

desenho ou colagem de papéis variados. Com eles 

solicite que coloque a mão na caixa e pelo toque tente 

descobrir o que é, sem retirar. Se não aceitar solte dentro 

da caixa e escolha outro objeto para descobrir! Ah! Se 

acertar pode retirar da caixa! 
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Muitas Emoções! 

Para esta proposta será preciso papelão, uma garrafa 

pet (pode já cortar só a “boca”) e algumas tampas iguais 

a da garrafa a ser utilizada. Desenhe um boneco ou 

boneca no papelão e na direção do rosto faça um corte 

de modo a encaixar a “boca” da garrafa, prendendo com 

cola quente, fita crepe ou durex. Nas tampinhas cole 

desenhos com as feições do rosto rindo, chorando, bravo 

ou assustado.   

Tudo pronto a brincadeira pode acontecer de 02 

maneiras: 

1ª – o adulto escolhe uma tampa e rosqueia no rosto, 

a criança precisa imitar a feição escolhida. Quando todas 

forem usadas é a vez de trocar... a criança escolhe e 

rosqueia, e o adulto imita. 

2ª – hora de aflorar a imaginação... Crie pequenas 

histórias em que os personagens passem por essas 

emoções. A criança precisará escolher a tampa correta e 

rosquear. Um exemplo: “A princesa viu um enorme gigante 

e ficou muito assustada. Ela olhou novamente e percebeu 

que o gigante estava chorando... E agora?...”.  
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Descobertas... 

Mais possibilidades de leitura para mamães, papais, vovôs, 

vovós, madrinhas, padrinhos... Sugerimos dois títulos para uma 

boa leitura com temas importantes e atuais. 

 

 

Uma Rede de Casas Encantadas 

Autora: Ana Maria Machado 

Editora: Moderna 

Sugestão de link para compra:  

https://www.amazon.com.br/Rede-Casas-Encantadas-
Maria-Machado/dp/8516082466 

 

 

 

 

 

 

Para Pensar a Docência na Educação Infantil 

Organizadores: Simone Santos de Albuquerque, 

Jane Felipe e Luciana Vellinho Corso 

Editora: Evangraf 

Link para acesso: 

https://www.ufrgs.br/einaroda/wp-
content/uploads/2016/08/Para-Pensar-a-Doc%C3%AAncia-
na-Educa%C3%A7%C3%A3o-Infantil-E-BOOK.pdf 

 

Nos capítulos 03 e 04 temos artigos, 

escritos pelo Luiz Fernando de Souza 

(Professor de Teatro da Creche) e pela 

Yvone Costa de Souza (Assistente 

Social da Creche), respectivamente. 

 

https://www.amazon.com.br/Rede-Casas-Encantadas-Maria-Machado/dp/8516082466
https://www.amazon.com.br/Rede-Casas-Encantadas-Maria-Machado/dp/8516082466
https://www.ufrgs.br/einaroda/wp-content/uploads/2016/08/Para-Pensar-a-Doc%C3%AAncia-na-Educa%C3%A7%C3%A3o-Infantil-E-BOOK.pdf
https://www.ufrgs.br/einaroda/wp-content/uploads/2016/08/Para-Pensar-a-Doc%C3%AAncia-na-Educa%C3%A7%C3%A3o-Infantil-E-BOOK.pdf
https://www.ufrgs.br/einaroda/wp-content/uploads/2016/08/Para-Pensar-a-Doc%C3%AAncia-na-Educa%C3%A7%C3%A3o-Infantil-E-BOOK.pdf
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Cozinhar 

As dicas culinárias continuam aqui...  

Seguem mais duas receitas preparadas muito na 

creche e que as crianças adoram! Não esqueçam: a 

quantidade dos ingredientes pode variar de acordo 

com a composição familiar! 

 

Pão de Espinafre Caseiro 

 
Ingredientes: 

 

 1/2 maço de espinafre; 

 700 a 800g de farinha de trigo; 

 01 envelope de 10g de fermento seco pra pão;   

 01 colher (sopa) de açúcar; 

 01 colher (café) rasa de sal; 

 50 ml de óleo;  

 100 ml de água ou leite de vaca morno. 

 

Modo de Preparo: 

 

1. Ferva o espinafre, depois bata no liquidificador e reserve; 

2. Adicione 700g de farinha em uma tigela, acrescente o fermento, 

a açúcar e o sal e misture; 

3. Em seguida, adicione o espinafre batido, o óleo e o leite morno 

ou a água morna (pode ser a que ferveu o espinafre); 

4. Sove em uma superfície enfarinhada até soltar das mãos. Se 

grudar, adicione mais um pouco de farinha; 

5. Retorne a massa para a tigela e deixe crescer por 30 minutos; 

6. Em um tabuleiro, modele os pães e deixe crescer por mais 20 

minutos; 

7. Depois leve ao forno, preaquecido a 180°C, para assar por 

cerca 25 minutos ou até ficar dourado; 

8. Sirva com manteiga, requeijão ou com o recheio de sua 

preferência. 
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Bolo de Casca de Laranja 

 

Ingredientes: 

 01 laranja com casca; 

 03 ovos; 

 1/2 copo de óleo; 

 02 copos de farinha de trigo; 

 02 e ½ copos de açúcar; 

 01 colher (sopa) de fermento em pó; 

 02 copos de suco de laranja. 

Medida caseira: copo de 200 ml. 

 

Modo de preparo:  

1. Lave a laranja e corte em pedaços. Tire as sementes, 

mas deixe a casca; 

2. Bata no liquidificador os ovos, a laranja picada e o 

óleo, até ficar bem líquido; 

3. Em uma vasilha, misture a farinha de trigo e 2 copos de 

açúcar; 

4. Adicione a mistura batida no liquidificador, mexa bem 

e acrescente o fermento; 

5. Com uma forma untada e enfarinhada, leve para assar 

em forno, preaquecido a 180°C, por cerca de 30 

minutos; 

6. Faça uma calda com suco de laranja e 1/2 copo de 

açúcar, leve ao fogo e deixe ferver; 

7. Depois do bolo pronto, ainda quente, derrame a calda 

cuidadosamente sobre ele; 

8. Servir 
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Pela Rede... 

Ler para e com as crianças...  

Dicas em uma viagem pela rede! 

 

A Casa Sonolenta 

https://youtu.be/b6y2pgqmhgw 

 

 

 

Lavar as Mãos 

https://youtu.be/CaTXgmHyMSk 

 

 

 

 

Seu Lobato 

https://youtu.be/lEmoOncDABY 

 

 

 

Dona Aranha 

https://youtu.be/7xdje2f_q-U 

 

 

 

Super Fantástico 

https://youtu.be/Pia8EBfzhF8 

 

 

 

Chico Bento em: na roça é diferente 

https://youtu.be/V6mG-VXmwio 
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De olho no Descarte… 
  

Visando a segurança de todos, a Coordenação-

Geral de Infraestrutura dos Campi (COGIC) 

encaminhou as orientações do Ministério da Saúde 

quanto ao modo correto de descarte de luvas e 

máscaras.  
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Anotações...  

Semana de 25 a 29 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 25 a 29 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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