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DIA DO BRINQUEDO
Nosso dia do brinquedo é TODA-SEXTA-FEIRA. Pode
variar em semanas com feriados (dia imediatamente anterior
ao feriado que encerra a semana). Nos demais dias da semana,
não será permitido trazê-lo. Solicitamos aos pais que auxiliem
seus filhos na escolha de brinquedos que possibilitem
brincadeiras em grupo como: jogos, bonecas, carrinhos, bolas,
pelúcias dentre outros.
O dia do brinquedo é sempre especial, pois a criança tem a oportunidade de
trazer para a escola um brinquedo que gosta muito. O dividir e o aprender a
brincar juntos são um grande aprendizado para nossas crianças, possibilitando
que comecem a ter responsabilidade e cuidado com o seu brinquedo.
O brinquedo enviado deve ser adequado à faixa etária da criança e não conter
peças perigosas. Pedimos aos pais que não enviem brinquedos valiosos ou de
estimação, uma vez que poderão ser manuseados por outras crianças. Favor
não enviar também brinquedos eletrônicos e nem brinquedos que geram
violência como espada e revólver.
Os brinquedos deverão vir identificados de casa com o nome da criança, de
preferência escrito com caneta. A escola não se responsabiliza pelos
brinquedos ou objetos trazidos de casa.

UNIFORME
O uso do uniforme escolar é um importante item de segurança e identificação
dos alunos da Escola, portanto os responsáveis devem estar cientes da
obrigatoriedade do uso por parte dos alunos, de acordo com o modelo e as

especificações informados no momento da matrícula e que permanece à
disposição na Secretaria da Escola.
O uso do uniforme escolar é também obrigatório para a frequência às aulas
e demais atividades escolares.
Não é permitido ao aluno fazer modificações e nem adaptações pessoais às
peças componentes do uniforme.

COMEMORAÇÃO DE ANIVERSÁRIO NO COLÉGIO
Comemorar o aniversário no Colégio é um momento muito importante para nossos
alunos. Para que seu (a) filho (a) desfrute desse momento com muita alegria, segue
algumas recomendações importantes:
 Agendar a data na recepção do Colégio com antecedência (as comemorações
ocorrem sempre na última sexta-feira, de cada mês durante o horário de aula dos
alunos).
 Verificar junto à recepção as orientações sobre a festa, telefone da pessoa que faz o
kit, ver a quantidade de alunos.
 A comemoração do aniversário será realizada entre os colegas e professora da sala.
Neste dia, o aniversariante poderá vir para o Colégio sem uniforme ou a caráter, de
acordo com seu tema de festa.

PARA PENSAR E ACONTECER...
A Importância do Brincar
A brincadeira em grupo favorece princípios como cooperação, liderança e competição.
O momento da brincadeira é uma oportunidade de desenvolvimento para a
Criança. Através do brincar ela aprende, experimenta o mundo, possibilidades, relações
sociais, elabora sua autonomia de ação, organiza emoções. Ás vezes o pai não tem
conhecimento do valor da brincadeira para o seu filho. A ideia muitas vezes divulgada é a
de que o brincar seja somente um entretenimento, como se não tivesse outras utilidades
mais importantes.
Através do jogo, a criança compreende o mundo à sua volta, aprende regras, testam
habilidades físicas, como correr, pular, aprende a ganhar e perder. O brincar desenvolve
também a aprendizagem da linguagem e a habilidade motora. A brincadeira em grupo
favorece alguns princípios como o compartilhar, a cooperação, a liderança, a competição,

a obediência às regras. O jogo é uma forma da criança se expressar, já que é uma
circunstância favorável para manifestar seus sentimentos e desprazeres. Assim, o
brinquedo passa a ser a linguagem da criança.
Muitas vezes os pais não permitem que o filho passe por todas as etapas do seu
desenvolvimento, e eles fazem isso sem perceber, quando tolhem as brincadeiras, por
acharem que estão contribuindo para a maturidade da criança. É importante ensinar
organização e disciplina, oferecer limites, proporcionar situações de crescimento, porém, a
imposição de tarefas exaustivas, as incompatibilidades de horários da família são fatores
que podem impedir as brincadeiras livres, necessárias para a infância.
(Adaptação do texto de Patrícia Lopes- Equipe Brasil Escola)

BRINCADEIRA
Biscoitinho queimado
Material necessário

Um brinquedo.
Desenvolvimento
O educador esconde um brinquedo qualquer (o "biscoitinho queimado"), enquanto os
participantes estão de olhos fechados. Depois grita: "Biscoitinho queimado!", e os outros
têm que tentar encontrá-lo. Quando uma criança chega perto do "biscoitinho queimado", o
educador grita seu nome e fala: "Está quente!". Se estiver longe, ele grita "Está frio!".
Quem encontrar o brinquedo primeiro ganha.

NA PRÓXIMA SEMANA TEM, MAS...

DICA DA NUTRI
FRASES SAUDÁVEIS
1) Maçã – faz bem para a respiração e deixa o dente limpinho
2) Abacaxi – protege a nossa garganta contra bactérias e sara logo o machucado
3) Laranja – evita o resfriado, vitamina C e ajuda a funcionar o intestino
4) Banana – evita dor na perna – câimbra
5) Tomate – deixa o cabelo brilhante e protege contra doenças
6) Alface – limpa o organismo
7) Morango – vitamina C e sara logo o machucado
8) Toda criança precisa de pelo menos 3 frutas diferentes todos os dias
9) Cenoura – faz bem para a saúde dos olhos, vitamina A
10) As vitaminas protegem o nosso corpo contra doenças
NA PRÓXIMA SEMANA TEM, MAS...
Atenciosamente coordenação

