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Olá! Pais, Mães e/ou Responsáveis 

 

 

E o desafio continua...  

São muitos meses de reflexões, revisões, 

pesquisas, trabalho online, leitura, dúvidas, 

incertezas, angústias... Por vezes ficamos 

envaidecidos, em outras, percebemos que 

mudar é preciso... Nada é estático! O fazer 

pedagógico se faz caminhando e reinventando! 

Comungando com Paulo Freire “não há 

transição que não implique um ponto de partida, 

um processo e um ponto de chegada. Todo 

amanhã se cria num ontem, através de um hoje. 

De modo que o nosso futuro baseia-se no 

passado e se corporifica no presente. Temos de 

saber o que fomos e o que somos, para saber o 

que seremos”. 

A história do grupo da creche se intercruza 

com a história de cada família, cada 

trabalhador, comunidade, cidade e do Mundo a 

cada Livreto de Quarentena, dando vida ao 

nosso Projeto Político Pedagógico e somando a 

nossa história nesses 31 anos de trabalho da 

Creche Fiocruz! 

Um Viva para todos nós! 

Que tudo #fiquebem! 

 

Um abraço e até já! 

Equipe da Creche Fiocruz! 
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Letra de Luiz Fernando de Souza (Professor de Teatro da Creche) e de Fabio 

Lucchesi (Ex-Professor de Música da Creche), extraída do Projeto Político 

Pedagógico da Creche Fiocruz. 
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Acerte o Buraco! 

Para essa brincadeira pode-se usar: uma folha de jornal, 

papel pardo ou um tecido. 

Faça buracos de tamanhos variados no material que 

escolher (jornal, papel ou tecido) e prenda no portal da 

porta (em cima), ou no varal no quintal ou num barbante 

esticado no melhor lugar para a brincadeira com as 

crianças. Vocês podem alternar a altura, facilitando ou 

criando mais dificuldades. Será preciso uma bola 

pequena de plástico ou feita de jornal, ou pode-se usar 

um avião de papel.  

Em seguida, organize um torneio de acerte o buraco. 

Cada participante terá a sua vez de jogar e a mesma 

quantidade de tentativas. Quantos cada um conseguirá 

acertar? 
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Cai Não Cai com Garrafa PET... 

Em uma da garrafa PET corte o bocal e utilizando outra 

garrafa corte apenas o fundo, que irá servir como uma 

espécie de tampa para o brinquedo. 

Faça diversos furos na garrafa PET utilizando um objeto 

que pode ter a ponta aquecida. De preferência, fure na 

horizontal.  

Uma dica é cortar as pontas dos palitos, evitando que as 

crianças possam se machucar. É possível também 

substituir os palitos por varetas, caso tenha em casa.  

Nos furinhos feitos anteriormente no brinquedo com 

garrafa pet, insira os palitos em diversas direções, até 

preencher todos os furinhos. Depois coloque algumas 

tampinhas em cima dentro da garrafa e feche o 

brinquedo com a tampa que foi feita com a parte de 

baixo da garrafa PET. 

Esse brinquedo de garrafa irá prender a atenção da 

criançada para não deixar cair as tampinhas. 

 

MATERIAIS NECESSÁRIOS: 

 Duas garrafas PET de 2 litros; 

 Palitos de churrasco (ou varetas, se preferir); 

 Várias tampinhas de garrafa PET; 

 Um objeto com ponta que possa ser 

aquecido; 

 Tesoura; 

 Estilete. 
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Vamos de Contação? 

Quem não gosta de ouvir uma história? As histórias 

despertam a imaginação, o interesse, as emoções, as 

expectativas e é mais um momento de interação entre 

todos da casa. 

Segue sugestão de narrativa de um “sonho muito alto”: 

A Bicicleta Voadora 

Autor: Antonio Prata 

Coleção de livros Itaú 

Link: https://www.euleioparaumacrianca.com.br/livros/a-bicicleta-voadora/ 
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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! 

 

PIZZA DE FRIGIDEIRA  

Ingredientes: 

Massa 

 240g de farinha de trigo; 

 01 colher (chá) de sal; 

 120 ml de água; 

 02 colheres (sopa) de azeite de oliva. 

 

Recheio 

 250g de muçarela ralada; 

 120 ml de molho de tomate; 

 01 tomate fatiado; 

 Manjericão a gosto. 

 

Modo de Preparo: 

1. Em uma tigela, coloque a farinha de trigo, o sal, o azeite e a água; 

2. Inicie mexendo com uma colher e depois com as mãos, sovando até que a 

massa fique bem homogênea; 

3. Divida a massa de acordo com o tamanho de sua frigideira (uma de 18 cm 

rende em torno de 3 pizzas); 

4. Coloque uma parte da massa na frigideira antiaderente (ou untada com óleo) 

e comece a apertar com as pontas dos dedos, abrindo até cobrir todo o 

fundo; 

5. Leve a frigideira ao fogo médio para baixo e deixe assar em torno de 4 a 5 

minutos ou até que note a mudança da coloração da massa indicando que já 

está pré-assada; 

6. Quando ficar bem dourada na parte debaixo, vire e comece a acrescentar os 

ingredientes do recheio; 

7. Primeiro espalhe o molho de tomate, depois coloque o queijo e as rodelas de 

tomate; 

8. Tampe a frigideira e deixe por 3 minutos; 

9. Depois desse tempo, observe de 30 em 30 segundos para que a massa asse 

bem, mas não queime; 

10.  Quando estiver pronta, acrescente as folhas de manjericão; 

11.  Sirva! 

Dica: Não use fogo alto, a massa pode queimar rapidamente no 

exterior e ficar crua no interior. Ah! Você pode usar molho de 

tomate caseiro e os recheios de sua preferência! Use a criatividade! 
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BOLO DE CACAU (SEM LEITE) 

 

Ingredientes: 

Massa 

 03 ovos; 

 01 xícara de açúcar; 

 01 xícara de cacau em pó (sem leite); 

 160 ml de óleo; 

 02 xícaras de farinha de trigo; 

 01 colher (sopa) de fermento em pó; 

 160 ml de água. 

 

Calda (opcional) 

 01 xícara de açúcar; 

 01 xícara de água; 

 03 colheres (sopa) de cacau em pó (sem leite). 

 

Rende um tabuleiro do tamanho 20x30cm. 

 

Modo de preparo:  

 

1. Em uma batedeira, bata a gemas, o açúcar, o chocolate e o 

óleo; 

2. Depois acrescente a farinha de trigo e o fermento e bata 

novamente; 

3. Ainda com a batedeira batendo, vá adicionando a água 

aos poucos; 

4. Transfira a massa para uma tigela de sua preferência e 

reserve; 

5. Bata as claras até o ponto de neve e adicione a massa, 

misturando levemente; 

6. Asse em uma forma untada com óleo e farinha de trigo, no 

forno preaquecido a 180°C, por cerca de 25 a 30 minutos ou 

até dourar; 

7. Para a calda, leve todos os ingredientes ao fogo e mexa bem 

até o ponto de calda (cerca de 10 minutos); 

8. Distribua a calda pela superfície do bolo; 

9. Sirva! 
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Pela Rede... 

Descobrir para e com as crianças...  

Dicas em uma viagem pela rede! 

 

O Cabelo de Lelê 

https://youtu.be/_FRS63MaBhc 

 

 

 

O Casamento da Bruxa Onilda 

https://youtu.be/mEp2YW1BmuU 

 

 

 

O Mundinho 

https://youtu.be/bjceejnXltI 

 

 

Bruxa, Bruxa, Venha à Minha Festa 

https://youtu.be/Eh1h6azqmIw 

 

  

 

Todo Mundo Boceja  

https://youtu.be/TlMy6wNjGNU 

 

 

Pedrinho Pintor 

https://youtu.be/ilavuTQLCx4 
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Contando Histórias, Tecendo Redes, 

Construindo Saberes... Quem Somos Nós?! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
12 

 

Anotações...  

Semana de 17 a 21 de agosto – 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 17 a 21 de agosto – 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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 Contando Histórias, Tecendo Redes, 

Construindo Saberes... Projeto Político 

Pedagógico da Creche Fiocruz. Rio de 

Janeiro: Fiocruz, 2004; 

 Imagens retiradas do Google Imagens; 
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Fontes Pesquisadas... 


