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MAANAIM
Levamos nossos pequeninos das turmas do CPV 1 e 2, para passar um dia no Recanto
Maanaim. Foi um dia muito produtivo, com muitas brincadeiras e diversão.

HOPE DAY
Mais uma vez, tivemos a alegria de receber o evento Hope Day em nossa Instituição. Foi
uma tarde de muita diversão, entrega de kit para as crianças e sorteios de bicicletas e
patins, além de uma ministração da Palavra à todos os presentes, em comemoração ao
Dia das Crianças. Agradecemos o Pr. Daniel Cavalari e sua equipe pelo excelente trabalho.

DIA DAS CRIANÇAS
Como é bom ser criança! A diversão tomou conta do nosso projeto na sexta-feira, 11/10.
Pudemos ver a alegria estampada no rostinho de cada educando. Agradecemos à Lego,
pela doação dos brinquedos que fizeram toda a diferença para as nossas crianças. Foi
servido um lanche delicioso e bolo.
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DOAÇÃO MESA BRASIL
Mais uma vez o Projeto Mesa Brasil abençoou a vida de nossos educandos com suas ricas
doações. Agradecemos pela doação de batata chips e Iogurte de morango.

ATIVIDADES
Através da arte de desenhar, nossos educandos aprenderam a respeito dos direitos e
deveres das crianças, tema do mês que vem sendo trabalhado nas oficinas pela nossa
equipe de educadores.

VISITA PADRINHOS
Tivemos a honra de receber em nosso projeto o casal de americanos: Sr. Coy Walters e sua
esposa Susan Walters, que há anos vinham apadrinhando nossas crianças através da
Compassion do Brasil. Somos gratos à Deus pela presença deste casal que tanto tem
colaborado e apoiado a nossa causa.
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SEMANA ESPECIAL – DIA DAS CRIANÇAS
Nossa semana das crianças foi muito especial. Muitas brincadeiras, jogos, gincanas,
momentos de reflexão. Tivemos a presença do palhaço Refrigerente (Sidney Pechetto) e
da voluntária convidada Natália Brás, que com muita alegria, divertiram nossas crianças e
adolescentes. Servimos deliciosas guloseimas e entregamos lindos presentes.

DOAÇÃO DE BRIQUEDOS
Com imensa alegria, recebemos mais de 200 brinquedos doados pela Marcenaria Lovato e
seus colaboradores, que na pessoa da sra. Carla Lovato, mobilizou muitas pessoas a fim de
abençoar nossas crianças e adolescentes. Cada brinquedo fez a diferença na vida deles.

PARABÉNS ANA DIC
No dia 05 de outubro, nossa unidade completou
6 anos. Somos gratos à Deus que até aqui tem
nos ajudado a contribuir no desenvolvimento das
crianças, adolescentes, familiares e comunidade.
À todos os colaboradores, amigos, parceiros,
contribuintes, padrinhos, voluntários, estagiários e
diretoria, nosso muito obrigado pela confiança e
por nos ajudar nessa trajetória repleta de grandes
momentos e realizações. Parabéns pra gente!
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O PODER DO ABRAÇO
Em Setembro, trabalhamos a campanha de prevenção ao suicídio e valorização à vida.
Nossos adolescentes fizeram a atividade do abraço baseada em uma matéria da revista
Exame, que menciona que um abraço pode tirar uma pessoa da depressão e pode evitar a
tentativa de suicídio. Após a atividade, os educandos se abraçaram e saíram pela unidade
abraçando educandos e funcionários.

URBANIZARTE
No dia 21 de Setembro, aconteceu a 5ª edição do Projeto UrbaniZarte. Foi o 2º na nossa
região e teve a participação de aproximadamente 1.200 moradores. Uma iniciativa da
Fundação FEAC em parceria com a SETA, equipamentos e lideranças locais. O Projeto que
visa estimular a socialização e a convivência comunitária proporcionou diversas atrações e
atividades como oficinas de artesanato, jogos, brincadeiras, apresentações artísticas,
culturais e muito mais. Nossos educandos apresentaram teatro, dança, coral e
musicalização com tambores. Foi uma tarde maravilhosa.
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OFICINAS
No mês de outubro tivemos
uma programação especial
de mês das crianças, com
muita brincadeira, música e
animação. No artesanato,
as crianças puderam usar a
criatividade e criar seus
próprios brinquedos, como
peão, slime e muito mais.

BRINCADEIRAS E DIVERSÃO
Não pôde faltar diversão na
nossa programação e as
crianças ficaram na maior
animação
brincando
de
pular corda, amarelinha,
pinturas e futebol.

DEVOCIONAIS
Os devocionais nesse mês ajudaram as crianças a compreender valores importantes, como
amizade, amor ao próximo e compaixão. Deus vem se manifestando na vida delas,
transformando suas vidas e caráter.

SALA DE AULA
Tivemos
vários
momentos em sala
de aula com reforço
disciplinar,
para
mandarem bem nas
provas escolares.
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SEMANA DA CRIANÇA
Este mês, desenvolvemos o projeto A Arte de Aprender Brincando. Foram momentos
mágicos onde puderam explorar brinquedos e brincadeiras não relacionadas ao
cotidiano. Eles aproveitaram ao máximo cada momento, através de cada brincadeira.
Exploraram a imaginação e o mundo do faz de conta. Aprenderam que para ser feliz não
é preciso muita coisa.
Foi comemorado também o dia das crianças. Tivemos uma semana regada de surpresas,
brinquedos infláveis, festa do neon, festa a fantasia, foi uma semana maravilhosa....

DIA DO PROFESSOR
Sabemos que, todo dia é dia do professor. Ele
planeja, ele aplica e depois avalia!
Profissão que precisa de muito reconhecimento. É a
partir dela, que se encontram todas as outras...

FAIXA DE IDENTIFICAÇÃO

Olha que legal! Nossa escola de cara nova... É muito
gratificante. Cada dia nossa escola mais linda. Agora
com uma placa bem ilustrativa “Educação Infantil.
As crianças e as tias, foram tirar foto do lado da
placa, mostrando a todos essa alegria contagiante.
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SEMANA EDUCATIVA DO LIVRO
Esta semana foi fantástica... Crianças criando, contando e recontando histórias.
Momento mágico. elas puderam criar sua própria história, criando um livrinho através do
reconto coletivo com seus colegas da sala.
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PROJETO: “CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE”
O projeto Cuidando do meio ambiente, foi realizado com o agrupamento I, com o objetivo de
promover desenvolvimento e a autonomia às crianças do berçário, relacionando aos
comportamentos e hábitos que deverão fazer parte de sua rotina diária. Tendo como princípio a
concepção do meio ambiente em sua totalidade, como sinônimo de respeito e coletividade
com a natureza.

PROJETO “CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE”
O projeto Criar e Recriar realizado pelo
agrupamento ll, teve como objetivo
sensibilizar as crianças sobre a importância
da preservação do Meio Ambiente,
identificando as situações que causam
danos à ecologia como: poluição,
desmatamento, queimadas, extinção dos
animais, entre outros, além de estimular o
interesse pela natureza, e enfatizando a
problemática do lixo e a solução oferecida
pela reciclagem.
PROJETO “O MUNDO TEM TODAS AS CORES / DIVERSIDADE”
O projeto “O mundo tem todas as cores/diversidade” foi realizado com Agrupamento III, teve
como objetivo dar importância ao olhar e a necessidade da criança, propiciando a
visualização, exploração, contato e manuseio de diversos objetos que compõem o universo
das cores, com conceitos básicos e pré-requisitos que necessitamos desenvolver, observando a
necessidade de instigar a curiosidade das crianças em conhecer o que está a sua volta,
trabalhando e mediando o descobrimento do seu mundo.
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APRESENTAÇÃO FANTOCHE (PROIN)
A participação da Guarda Militar veio
consolidar o trabalho realizado em nossa
creche sobre a importância da preservação
do meio ambiente, conscientizando os
alunos sobre a coleta seletiva e os cuidados
com os animais. Com muita ludicidade, por
meio da música e apresentação de
fantoche, as crianças se envolveram com
alegria e participação desse momento de
muito aprendizado.

SEMANA EDUCATIVA DO LIVRO
Essa semana teve o objetivo de despertar o
interesse e formar uma nova geração de
leitores, que tenham ou descubram o prazer
na leitura. Escolhemos livros adequados à
faixa etária das crianças e deixamos que
elas manuseassem. Foi um momento de
muita integração e interação entre as
crianças. Exploraram a área externa com as
árvores
dos
livros.
A
programação
planejada teve efeito multiplicador no que
se refere à promoção da leitura como fonte
de prazer, conhecimento e conquista da
cidadania com a participação de outros
agrupamentos
(integração)
com
apresentações de teatros de histórias
voltadas aos contos. Finalizamos a semana
do livro no pátio da creche com o teatro
das professoras, com o tema: “Patinho Sem
Cor”.

VISITA - AGENTE DA SAÚDE BUCAL
A dentista do Centro de Saúde Vista Alegre, falou
sobre a importância da escovação diária, e o
cuidado com o consumo de doces. Falou sobre o
uso da chupeta e a mamadeira, que podem ser
bastante prejudiciais à saúde bucal. Tudo de
forma bem lúdica, com encenação feita em uma
boca gigante, que as crianças prestaram muita
atenção e adoraram.
Ao término, as crianças receberam uma escova
nova e foram pôr em prática tudo o que
aprenderam, incentivando uma escovação mais
completa.
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PROJETO “DE GERAÇÃO EM GERAÇÃO”
Iniciamos nosso semestre com o projeto “De
geração em geração”, onde aprendemos um
pouco sobre a história do Sitio do Pica Pau
Amarelo, culinárias e brincadeiras folclóricas.
Ressaltamos a importância de brincadeiras sem
o consumismo e brinquedos eletrônicos. No
fechamento do projeto fizemos uma divertida
interação com as famílias, onde tivemos as
brincadeiras da dança da cadeira, corrida de
saco, roda de cantigas, roda de histórias e
apresentação
de
um
teatro com
os
personagens do Sitio do Pica Pau Amarelo para
os alunos e famílias.
II SEMINÁRIO MUNICIPAL CURRICULAR
Nossa equipe teve a participação no II Seminário Municipal
Curricular “Pensamentos e Fazeres Cotidianos com a infância”
organizado pelo NAED Sudoeste de Campinas. E no período
da tarde, tivemos uma rica formação com a equipe de
monitoras, equipe de apoio e a equipe gestora.

OUTUBRO ROSA
Outubro Rosa é uma campanha de conscientização que tem
como objetivo principal, alertar as mulheres e a sociedade
sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce
do câncer de mama e mais recentemente sobre o câncer de
colo do útero. Tendo esta consciência desta campanha
abraçamos a causa e demonstramos todo nosso apoio.
SEMANA DA CRIANÇA
Brincar é sinônimo de infância e por
isso, na nossa semana das crianças,
fizemos várias atividades com muita
diversão
e
alegria.
Tivemos
Gincana,
caça
ao
tesouro,
brincadeiras com bolhas de sabão
gigante, uma linda apresentação
do circo feita pela equipe docente,
festa com cama elástica, pula-pula,
pipoca
e
algodão-doce
e
encerramento com passeio da
turma do AG III para Cidade das
Crianças em Itu e as turmas de AG I
e II no Bosque dos Jequitibás.
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DIA DOS PROFESSOES
Para agradecer à nossa equipe de professores e funcionários, fizemos uma singela homenagem
para eles. Fizemos um vídeo com várias fotos da equipe toda e recitamos o cordel de Bráulio
Bessa - “Eu acredito na força de um professor”.

SEXTA EM CENA
Toda sexta-feira, temos nossa SEXTA EM CENA, onde uma sala fica responsável por uma
apresentação para as demais salas e com o propósito de ampliar o conhecimento das
crianças da diversidade artística e ludicidade.
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PROJETOS NOSSO MUNDO TEM CORES E FORMAS E
BICHINHOS DE JARDIM
O“Projeto Cores e Formas" teve por finalidade levar a
criança a conhecer e reconhecer as cores e formas
presentes no ambiente que as cercam, levando a
desenvolver
percepções
visuais,
imaginações,
capacidade de abstração e interpretação, através de
diversas didáticas aplicadas de forma lúdica com a
intenção de ampliar seus conhecimentos prévios. Já no
projeto "Nosso mundo tem Bichinhos de Jardim, a
intenção foi promover conhecimentos sobre o universo
do jardim e os insetos que o compõem envolvendo a
prática de observação, comparação de um jardim e
do terrário construído pelo grupo, cuidados com o
mesmo, e descoberta de curiosidades e assim desta
forma despertar a consciência dos cuidados com a
natureza e com o meio em que vivemos.
PASSEIO DE TREM
No mês de agosto, tivemos um passeio
muito divertido de trenzinho. O objetivo
foi o reconhecimento do bairro em que
estão inseridos e seus arredores, seus
ambientes naturais e culturais, além de
lazer, muito aprendizado.

FESTA DA FAMÍLIA
No decorrer do mês de agosto e setembro
as professoras trabalharam com as crianças
os projetos Cores e Formas e Bichinhos de
Jardim, baseando-se nesses projetos foi
realizada no mês de setembro a Festa da
família com o tema: "O jardim mais colorido:
Minha família". No decorrer da festa tivemos
apresentações das crianças, Oficina pais e
filhos, teatros das professoras e monitoras: As
cores do Amor e Dez patinhos (Trabalhando
o respeito ao próximo) e contação de
histórias. Foi um dia muito divertido, as
famílias participaram, tornando a nossa
proposta completa.
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PALESTRA DO SAMU
Ainda no mês de setembro a Unidade
contou
com
a
presença
um
Enfermeiro Emergencista do SAMU
trazendo a palestra de Primeiros
Socorros – baseado na Lei Municipal
nº 15.595 - Lei Lucas. A palestra teve
por objetivo trazer conhecimentos
sobre alguns acidentes que podem
ocorrer dentro da Unidade com as
crianças/adultos e também técnicas
de primeiros socorros.
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SEMANA EDUCATIVA DO TEATRO
Tivemos durante a semana de 23 a 27/09/2019, o objetivo de desenvolvermos nas crianças
as oportunidades de atuarem efetivamente no mundo, opinando, criticando e sugerindo,
bem como possibilitar que sejam aprimorados em alguns aspectos, tais como: criatividades,
vários tipos de linguagens, desenvolvimentos cognitivos e ampliação de seus vocabulários.

SEMANA DA CRIANÇA
Entre os dias 7 a 11/10/2019 o CEI Rogério Leandro, foi palco de inúmeras atividades em
comemoração ao tão sonhado “Dia das Crianças”. Onde nossos “pequenos” vivenciaram
uma programação muito especial. Tendo em vista a importância do brincar e a interação
com os pares e os adultos. Dando a oportunidade às crianças com inúmeros momentos de
“pura” alegria e diversão, tais como: banho de esguicho, cama elástica, pintura no rosto, dia
da beleza, dia da fantasia, gincana, atividades de circuitos, culinária, algodão-doce e
picolés de vários sabores. Toda alegria vivenciada por nossas crianças, ficou visivelmente
expostas em seus rostos e tivemos a real certeza de tal alegria, quando, no momento de saída
diária as crianças relatavam aos seus familiares a vivência prazerosa que tiveram na escola.

v
APRESENTAÇÃO DOG SHOW
Tivemos um momento extremamente agradável para as nossas crianças, com a
apresentação do Canil da Guarda Municipal de Campinas. O objetivo é reforçar quão ágeis
podem ser os cães, quando bem treinados. Além dos números apresentados pelos cães, os
animais foram colocados para interagir com nossas crianças. Foi maravilhoso vê-los
brincando com os cães, realmente foi um Show!

