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Olá! Pais, Mães e/ou Responsáveis
Há um menino, há um moleque
Orando sempre no meu coração
Toda vez que o adulto balança
Ele vem pra me dar a mão
Há um passado no meu presente
O sol bem quente lá no meu quintal
Toda vez que a bruxa me assombra
O menino me dá a mão
Ele fala de coisas bonitas que
Eu acredito que não deixarão de existir
Amizade, palavra, respeito
Caráter, bondade, alegria e amor
Pois não posso, não devo
Não quero viver como toda essa gente insiste em viver
Não posso aceitar sossegado
Qualquer sacanagem ser coisa normal
Bola de meia, bola de gude
O solidário não quer solidão
Toda vez que a tristeza me
Alcança o menino me dá a mão
(Composição: Fernando Brant e Milton Nascimento)

Chegamos ao mês de outubro! Mês florido com a
chegada da primavera! Mês de cor, sabor, encantos, de
pequenas e grandes descobertas... Mês das crianças!
Mesmo cada um em suas casas que o mês de
outubro seja um mês de renovação, reinvenção, alegrias,
sorrisos e dias coloridos! Que cada adulto resgate seu ser
criança e que cada criança esbanje felicidade, humor e
gargalhadas com as propostas que trazemos nessa
edição especial!
Um abraço e até já!
Equipe da Creche Fiocruz!

Jogo dos 07 Erros...
Você é bom em perceber detalhes? Então esse é o seu
jogo!
As fotos não ficaram iguais, preste muita atenção nas
imagens e encontre as diferenças entre elas! Vamos lá?!
FOTO 01
Olha, quem está nessa foto? Acho que conheço... é a Elana
Somer (Auxiliar de Professora), mas tem algo diferente nessas fotos.

FOTO 02
E agora? Já descobriu quem é?! Sim... É a Adriana Rodrigues
(Professora de Educação Infantil). E mais uma vez tem diferenças
nessas fotos...

FOTO 03
Vamos para a terceira foto... Lembram-se das pessoas que
trabalham na secretaria da creche campus? Descobriram?! É a
Fernanda Santos (Assistente em Gestão de Educação e Saúde).
Olhem as diferenças...

FOTO 04
Já achei diferenças, hein!!!
Ah, claro... olha a Alessandra Rocha aí (Auxiliar de Professora)

FOTO 05
Essa foto ficou muito fácil com o Luiz Fernando (professor de
teatro), né?!

FOTO 06
Huuummmm... Essa foto já deu uma fome!!!
E lembram-se dela? É a Ana Sheila (Auxiliar de Cozinha)

FOTO 07
Opa!!! Deu vontade de cantar... lá, lá, lá, lá... Vamos descobrir as
diferenças na foto do Clóvis Campelo (Professor de Música)?!

FOTO 08
Vamos para mais uma descoberta? Já identificaram quem é?
É a Elizangela Oliveira (Auxiliar de Professor)... Agora é hora de
descobrir as diferenças!

FOTO 09
A Equipe de Saúde também participou dessa brincadeira!!
Encontramos a Alana Abal (Técnica de Enfermagem)!!

Que tal fazer o Jogo dos 07 Erros? É super fácil!
Experimentem e coloque sua foto aqui...

Cozinhar
As dicas culinárias continuam aqui...
Seguem mais duas receitas saborosas... Não
esqueçam: a quantidade dos ingredientes pode
variar de acordo com a composição familiar!

BOLINHO DE COUVE FLOR RECHEADO
Ingredientes:







150g de couve flor;
150g de batata inglesa;
01 ovo;
01 xícara de farinha de rosca;
02 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado;
Queijo minas frescal, azeite e sal a gosto.

Modo de Preparo:
1.
2.
3.
4.

Cozinhe bem a batata e a couve flor;
Em seguida, amasse a batata até obter a consistência de purê;
Amasse também a couve flor;
Em uma tigela, adicione a batata e a couve flor amassadas, o ovo, o
sal, o queijo parmesão ralado e apenas duas colheres da farinha de
rosca (reserve o que sobrar);
5. Misture bem formando a massa do bolinho;
6. Corte o queijo minas frescal em pequenos cubos e reserve;
7. Com o auxílio de uma colher, molde uma bolinha da massa e, ao
centro, coloque um cubo de queijo minas. Feche bem;
8. Passe cada bolinho na farinha de rosca restante e disponha-os
separadamente em uma forma antiaderente, regando-os com azeite;
9. Leve ao forno, preaquecido a 180°C, por cerca de 10 minutos;
10. Após os primeiros 10 minutos, aumente a temperatura para fogo alto
(200°C), virando-os sempre até que todos os lados estejam bem
dourados. Se necessário, adicione mais azeite;
11. Sirva!
Dicas:
São inúmeras as possibilidades de recheio. Faça como preferir!
Lembrando que esses bolinhos ficam deliciosos com ou sem recheio!

PICOLÉ DE FRUTAS CASEIRO
Ingredientes:







Suco de 10 laranjas;
01 mamão grande;
01 abacaxi;
06 bananas;
Açúcar a gosto;
Palitos de picolé.

Modo de Preparo:
1. Descasque as frutas, retire as sementes ou centro, e corte-as
em cubos pequenos;
2. Em uma tigela, coloque todas as frutas e misture;
3. Acrescente o suco de laranja e, se necessário, o açúcar.
Misture novamente;
4. Transfira a mistura para as forminhas de sua preferência;
5. Posicione palitos de picolé ao centro de cada forminha;
6. Leve ao freezer por cerca de 3 a 4h ou até congelarem;
7. Sirva gelado!
Dicas:
Não tem forminha específica para picolé?! Sem problemas!
Você pode usar um copo pequeno ou formas de cupcake.
Fique a vontade para fazer sua própria mistura de frutas!
Com certeza, ficará uma delícia!
E antes de adicionar açúcar, verifique se realmente é
necessário. As frutas já possuem doçura própria.

Vamos brincar de o que é o que é?!

 O que é o que é? Tá em pé, tá deitado, tá deitado,
tá em pé...
Tentem responder em... 01minuto!!

 O que todo mundo tem, mas quando precisa vai ao
mercado comprar?
Responda com um desenho com hidrocor!!!

 Na cidade é uma profissão, na estrada é um perigo e
na mata um inseto
Responda até uma música acabar!

 O que é, o que é? Sobe quando a chuva desce...
Responda com um desenho com giz de cêra!!!



O que tem capa, mas não é herói, tem folha, mas

não é árvore?
Tentem responder em... 02minutos!!



O que é bom para se comer, mas não se pode

comer?
Coloque uma música e responda ao final da mesma

O que encontramos aqui?!

Escrevam ou desenhem aqui o que conseguiram encontraram



Escrevam ou desenhem aqui o que conseguiram encontrar



Escrevam ou desenhem aqui o que conseguiram encontrar



Escrevam ou desenhem aqui o que conseguiram encontrar



Escrevam ou desenhem aqui o que conseguiram encontrar



Jogo da memória visual...
Memória virtual é a capacidade de olhar para uma forma,
objeto, número ou letra e lembrar-se dela.
Peça para a criançada observar cada foto abaixo e depois sem
olhar falar o que encontrou... Vamos tentar?!

Um Convite...
E agora, que tal vocês montarem o jogo da memória
visual de vocês? Separem seus pares de objetos montem
seu jogo da memória visual com muita criatividade, tirem
uma foto e registrem aqui, pois queremos saber como
ficou...

RESPOSTAS:
 JOGO DOS 07 ERROS
Foto 01 – Jarro com flores, coruja, cor das almofadas, estampa do
puff, óculos, tênis, cachorro.
Foto 02 – Óculos, anel, colar, caneca perna longa, trenzinho, vaso
de planta, cortina aberta.
Foto 03 – Óculos, lenço, troca do prato verde com o prato
vermelho, livro pela galinha, garfo pela colher, cadeira vermelha
com a transparente, troca de lado do garfo e faca.
Foto 04 – óculos, máscara, livro, tênis, planta, gatos e violão.
Foto 05 – Sorriso, azulejo Marilyn, garrafa, estatueta negra, boca
vermelha, bule azul e azulejo do Botafogo.
Foto 06 – caneca pelo balde de pipoca, sentada e em pé, touca
na cabeça, posição da cesta vermelha, pano branco embaixo
da pia, espremedor de frutas e panela
Foto 07 – sapatos, violão, óculos, faixa no punho, banco, faixa na
cabeça e objetos em cima da mesa.
Foto 08 – arco, tênis, quadro, livro verde, almofada, gato e porta
copos.
Foto 09 – cortina aberta, almofada, caderno, estojo, controle,
carregador, vaso de flores.
 O QUE É O QUE É?
1)
2)
3)
4)
5)
6)

O pé
Canela
O barbeiro
Guarda-chuva
Caderno
O talher
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