
 

   

    

    Circular nº 082/17 Creche Fiocruz – IFF                                                               Em 03 de outubro de 2017. 

   Srs. Pais, Mães e/ou Responsáveis, 
 

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

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 a programação e aos horários!!  
 

DATA HORÁRIO GRUPAMENTO ATIVIDADES 

09/10  
(2ª feira) 

9h30min Grupamento I 
Experimentando Texturas 

com Massa de Farinha de Trigo 
Somente para as crianças e trabalhadores da creche 

10/10  
(3ª feira) 

9h30min Grupamento III 
Oficina de Reciclagem  

com a equipe do DGA / COGIC 
Somente para as crianças e trabalhadores da creche 

17/10  
(3ª feira) 

9h30min Grupamento II 
Oficina Culinária 

Somente para as crianças e trabalhadores da creche 

18/10 
(4ª feira) 

9h30min Grupamento III 
Passeio a Feira  

Somente para as crianças e trabalhadores da creche 

15h Toda a Creche 
Festival de Sorvete! 

Somente para as crianças e trabalhadores da creche 

19/10  
(5ª feira) 

9h30min Grupamento III 
Plantio  

com a equipe do DGA / COGIC 
Somente para as crianças e trabalhadores da creche 

23/10  
(2ª feira) 

9h30min Grupamento I 
Encenação Teatral  

com os profissionais da creche 
Somente para as crianças e trabalhadores da creche 

24/10  
(3ª feira) 

9h Grupamento I Oficina com os Professores  
de Música, Teatro e Corpo e Movimento 

(os responsáveis estão convidados para participarem) 24/10  
(3ª feira) 

15h30min Grupamento II 

25/10 
(4ª feira) 

9h30min 
Grupamento II e 
Grupamento III 

Pula Corda, Amarelinha, Esconde-Esconde, Corrida no 
Saco... um Resgate das Brincadeiras Infantis 

Somente para as crianças e trabalhadores da creche 

26/10  
(5ª feira) 

O dia todo Grupamento III 
Um Dia Diferente: passeio à Creche Campus 
(conforme circular nº081/17, enviada anteriormente) 

27/10 
(6ª feira) 

15h Toda a Creche 

Aniversariantes do mês com Festa do Pijama! 
(Pijama, camisola, baby doll... listrado, florido, colorido... não 

esqueçam de enviar na mochila a roupa de dormir preferida de 
seu filho ou filha!!!) 

Somente para as crianças e trabalhadores da creche 

30/10 
(2ª feira) 

9h30min Toda a Creche 
Contação de História com Jujuba e Ana Nogueira!! 

Somente para as crianças e trabalhadores da creche 

31/10  
(3ª feira) 

15h30min Grupamento III 
Oficina com os Professores  

de Música, Teatro e Corpo e Movimento 
(os responsáveis estão convidados para participarem) 

 

Lembramos que para conseguirmos realizar parte das atividades previstas (conforme circular nº 079/17) 
solicitamos a contribuição de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), a ser paga na secretaria da creche até o dia 05/10 
(quinta-feira). 

Atenciosamente, 
Creche Fiocruz / IFF  


