
 

 
 

Circular nº154/17 Creche Fiocruz                                                                   Em 29 de setembro de 2017. 

Srs. Pais, Mães e/ou Responsáveis, 

 

Imagine! Imagine passeios, teatro, sorvete, oficina com os professores e as famílias, céu azul, sinfônica 

ambulante, um “mergulho” na exposição oceanos, crianças sorrindo.... Imagine tudo isso em uma programação 

diversificada e animada sem estímulo ao consumo de brinquedos. 

Como diz Manoel de Barros “A maior riqueza do homem é sua incompletude”, e é nessa incompletude que montamos 

uma programação especial e também aberta a tantas outras possibilidades que se constroem na relação com o outro. 

Fiquem atentos às datas e horários!!! 

 
 

DATA HORÁRIO TURMA LOCAL ATIVIDADE 

02/out 9h 
Maternal I 
Maternal II  

Creche 
Sessão de cinema: exibição curtas a cor da cultura “ Menina 

Bonita do Laço de Fitas e Menino Nito”  
Somente para as crianças e trabalhadores da creche 

03/out 
10h30min Maternal III T.2 

Museu da Vida – 
Salão de exposições 

Exposição Oceanos 
Somente para as crianças e trabalhadores da creche 

15h Maternal I Creche 
Oficina dos professores – REMARCADO PARA 23/10 

As famílias deste segmento estão convidadas para este momento 

04/out 9h 1º Ano Pré-escolar Horto 
Visita ao Horto da Fiocruz 

Somente para as crianças e trabalhadores da creche 

05/out 9h Maternal III Horto 
Visita ao Horto da Fiocruz 

Somente para as crianças e trabalhadores da creche 

06/out 
9h30min 1º Ano Pré-escolar Fiocruz 

Descobrindo os encantos do Campus da Fiocruz (Lago da Ponte, 
“Banco do Gigante e “Castelo da Rapunzel” – Pombal) 

Somente para as crianças e trabalhadores da creche 

15h Maternal II Creche 
Oficina dos professores 

As famílias deste segmento estão convidadas para este momento 

09/out 9h 
Maternal III 

1º Ano Pré-escolar 

Tenda “Ciência em 
Cena” – Museu da 

Vida 

Apresentação Teatral com o grupo “Costurando histórias”, no 

espetáculo “O espetáculo "O ciclo da água" ” 
Somente para as crianças e trabalhadores da creche 

10/out 
9h Maternal III Fiocruz 

Descobrindo os encantos do Campus da Fiocruz (Lago da Ponte, 
“Banco do Gigante e “Castelo da Rapunzel” – Pombal) 

Somente para as crianças e trabalhadores da creche 

15h Maternal III Creche 
Oficina dos professores 

As famílias deste segmento estão convidadas para este momento 

11/out 10h30min Maternal III T.1 
Museu da Vida – 

Salão de exposições 
Exposição Oceanos 

Somente para as crianças e trabalhadores da creche 

16/out 15h Berçário Creche 
Oficina dos professores 

As famílias deste segmento estão convidadas para este momento 

17/out 

9h 
Berçário 

Maternal I 
 Creche 

  Apresentação Teatral com o grupo “Costurando histórias”, no 
espetáculo “ Tapetearam os livros" - Mar Azul, Elmer o elefante 

xadrez e Rouge Matou - o gato vermelho” 
Somente para as crianças e trabalhadores da creche 9h 40min Maternal II 

15h 1º Ano Pré-escolar Creche 
Oficina dos professores 

As famílias deste segmento estão convidadas para este momento 

19/out 9h 1º Ano Pré-escolar Fiocruz 
Visita a Biblioteca do ICICT  

Somente para as crianças e trabalhadores da creche 

20/out 

9h 
Berçário 

Maternal I 
Maternal II 

Creche/ 
Fiocruz 

Sinfônica Ambulante 
Somente para as crianças e trabalhadores da creche 

9h30min 
Maternal III 

1º Ano Pré-escolar 

15h Toda a creche Creche 
Festival de Sorvete 

Somente para as crianças e trabalhadores da creche 

24/out 9h 1º Ano Pré-escolar 
Museu da Vida – 

Salão de exposições 
Exposição Oceanos 

Somente para as crianças e trabalhadores da creche 

26/out 9h 1º Ano Pré-escolar 
Museu da Vida – 

Centro de recepção  
Passeio de trenzinho 

Somente para as crianças e trabalhadores da creche 

27/out 15h Toda a creche Creche 
Aniversariantes do Mês com picolé de fruta 

Somente para as crianças e trabalhadores da creche 

 
                   Creche Fiocruz 



Lembramos que para conseguirmos realizar parte das atividades previstas (conforme circular nº150/17) solicitamos a 
contribuição de R$ 30,00 (quinze reais), a ser paga na secretaria da creche até o dia 04/10 (quarta-feira). 

Atenciosamente, 

Creche Fiocruz 
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Imagine! Imagine passeios, teatro, sorvete, oficina com os professores e as famílias, céu azul, sinfônica 

ambulante, um “mergulho” na exposição oceanos, crianças sorrindo.... Imagine tudo isso em uma programação 

diversificada e animada sem estímulo ao consumo de brinquedos. 

Como diz Manoel de Barros “A maior riqueza do homem é sua incompletude”, e é nessa incompletude que montamos 

uma programação especial e também aberta a tantas outras possibilidades que se constroem na relação com o outro. 

Fiquem atentos às datas e horários!!! 

 
 

DATA HORÁRIO TURMA LOCAL ATIVIDADE 

02/out 9h 
Maternal I 
Maternal II  

Creche 
Sessão de cinema: exibição curtas a cor da cultura “ Menina 

Bonita do Laço de Fitas e Menino Nito”  
Somente para as crianças e trabalhadores da creche 

03/out 
10h30min Maternal III T.2 

Museu da Vida – 
Salão de exposições 

Exposição Oceanos 
Somente para as crianças e trabalhadores da creche 

15h Maternal I Creche 
Oficina dos professores – REMARCADO PARA 23/10 

As famílias deste segmento estão convidadas para este momento 

04/out 9h 1º Ano Pré-escolar Horto 
Visita ao Horto da Fiocruz 

Somente para as crianças e trabalhadores da creche 

05/out 9h Maternal III Horto 
Visita ao Horto da Fiocruz 

Somente para as crianças e trabalhadores da creche 

06/out 
9h30min 1º Ano Pré-escolar Fiocruz 

Descobrindo os encantos do Campus da Fiocruz (Lago da Ponte, 
“Banco do Gigante e “Castelo da Rapunzel” – Pombal) 

Somente para as crianças e trabalhadores da creche 

15h Maternal II Creche 
Oficina dos professores 

As famílias deste segmento estão convidadas para este momento 

09/out 9h 
Maternal III 

1º Ano Pré-escolar 

Tenda “Ciência em 
Cena” – Museu da 

Vida 

Apresentação Teatral com o grupo “Costurando histórias”, no 

espetáculo “O espetáculo "O ciclo da água" ” 
Somente para as crianças e trabalhadores da creche 

10/out 
9h Maternal III Fiocruz 

Descobrindo os encantos do Campus da Fiocruz (Lago da Ponte, 
“Banco do Gigante e “Castelo da Rapunzel” – Pombal) 

Somente para as crianças e trabalhadores da creche 

15h Maternal III Creche 
Oficina dos professores 

As famílias deste segmento estão convidadas para este momento 

11/out 10h30min Maternal III T.1 
Museu da Vida – 

Salão de exposições 
Exposição Oceanos 

Somente para as crianças e trabalhadores da creche 

16/out 15h Berçário Creche 
Oficina dos professores 

As famílias deste segmento estão convidadas para este momento 

17/out 

9h 
Berçário 

Maternal I 
 Creche 

  Apresentação Teatral com o grupo “Costurando histórias”, no 
espetáculo “ Tapetearam os livros" - Mar Azul, Elmer o elefante 

xadrez e Rouge Matou - o gato vermelho” 
Somente para as crianças e trabalhadores da creche 9h 40min Maternal II 

15h 1º Ano Pré-escolar Creche 
Oficina dos professores 

As famílias deste segmento estão convidadas para este momento 

19/out 9h 1º Ano Pré-escolar Fiocruz 
Visita a Biblioteca do ICICT  

Somente para as crianças e trabalhadores da creche 

20/out 

9h 
Berçário 

Maternal I 
Maternal II 

Creche/ 
Fiocruz 

Sinfônica Ambulante 
Somente para as crianças e trabalhadores da creche 

9h30min 
Maternal III 

1º Ano Pré-escolar 

15h Toda a creche Creche 
Festival de Sorvete 

Somente para as crianças e trabalhadores da creche 

 
                   Creche Fiocruz 



 

24/out 9h 1º Ano Pré-escolar 
Museu da Vida – 

Salão de exposições 
Exposição Oceanos 

Somente para as crianças e trabalhadores da creche 

26/out 9h 1º Ano Pré-escolar 
Museu da Vida – 

Centro de recepção  
Passeio de trenzinho 

Somente para as crianças e trabalhadores da creche 

27/out 15h Toda a creche Creche 
Aniversariantes do Mês com picolé de fruta 

Somente para as crianças e trabalhadores da creche 

Lembramos que para conseguirmos realizar parte das atividades previstas (conforme circular nº151/17) solicitamos a 
contribuição de R$ 15,00 (quinze reais), a ser paga na secretaria da creche até o dia 04/10 (quarta-feira). 

Atenciosamente, 

Creche Fiocruz 


