
 

CENTRO DE EDUCAÇÃO UERIRI 
Informativo 03 – Rio, 10/03/2020 

 

Srs. Pais,  
 
❖ REUNIÕES DE PAIS DE MARÇO 
Anotem nas agendas e não faltem! 

• Dia 17/03, 3ª feira: Jardim 2, às 8h30 
• Dia 24/03, 3ª feira: Jardim 1, às 8h30 
• Dia 26/03, 5ª feira: Jardim 3, às 8h30 

Contamos com a presença de todos! 
 
 
❖ PROJETO DO GRUPO 2 
LIVRO: A BOCA DO SAPO 
Autores: Mary França e Eliardo França 

O sapo estava na beira do rio. Passa primeiro o bode que diz: “Sapo, você tem uma boca 
muito grande!” 
O sapo responde: “Não, minha boca é pequena”.  
O bode responde: “Boca pequena é do tatu”. 
E assim, depois do bode, vão passando o tatu, o gato e o coelho. Todos eles acham a boca do 
sapo grande, menos o sapo. 
Quando o coelho traz um bolo e diz: “Vai ganhar o bolo quem apagar todas as velas com um 
sopro só!” 
O sapo todo contente fala: “Ora! Quem tem boca grande sou!” 

 
 
❖ PROJETO DA ESCOLA: O PLANETA TERRA SEMPRE FOI ASSIM? 
LIVRO: COMO COMEÇA? 
Autora: Silvana Tavano  
Como começa a risada? E o bocejo? E o mar? Começa ou acaba na areia? 
Nesse livro a autora trabalha com a ideia “começar”. A escolha do livro tem como objetivo 
trabalhar com as crianças esse conceito através de situações bem concretas e que tenham um 
sentido nas experiências diárias. Com isso vamos preparando o caminho para as perguntas: Como 
começou o planeta Terra? Será que ele sempre foi assim? 
 
RECREAÇÃO ATIVA: O REI LIVRO E SEUS FILHOS 
Era uma vez um reino governado pelo Rei Livro, que conhecia muitas histórias maravilhosas. Ele 
tinha três filhos, chamados Príncipe Começo, Príncipe Meio e Príncipe Fim.  
O Príncipe Começo veio na Ueriri para conhecer as crianças e ajudar a contar essa história. 
Porém tem um mistério! O personagem da Bruxa fugiu de outro livro, fazendo uma grande 
confusão! Qual o príncipe mais importante? O do Começo, do Meio ou do Fim?  
Será que em uma história tem um mais importante do que o outro? 
 
 
 
 



 

 
❖ PROJETO DO GRUPO 3 
LIVRO: O JORNAL 
Autora: Patricia Auerbach  
O menino vê o adulto lendo jornal. O que será que ele tem de tão interessante? 
O menino pega o jornal para descobrir por que os adultos ficam tanto tempo olhando para ele. 
Ele olha e pensa, pensa, mas não consegue descobrir o que o jornal tem de tão divertido. 
Pensando e pensando ele tem uma ideia, com a imaginação transformar as folhas do jornal em 
diferentes brinquedos. E assim o jornal foi virando um tapete voador, um barco, um avião, um 
chapéu e uma espada. 
 
 
❖ ÁGUA 
Estamos providenciando a limpeza da cisterna e das caixas de água para posteriormente fazer a 
análise. Já estamos cozinhando com a água da Cedae, mas continuaremos usando água mineral 
para os sucos.  
Pedimos que cada criança traga uma garrafa de 1,5 litro para a Ueriri diariamente. 
 

 

❖ FORA, COPOS DESCARTÁVEIS! 
Vamos entrar na campanha: fora, copo descartável! 
Contamos com os pais para sempre terem na bolsa um copo para água. 
 
 
❖ LIVRO DE MATEMÁTICA DO JARDIM 3 
Silvana já escolheu o novo livro de Matemática. 

VAI COMEÇAR A BRINCADEIRA – MATEMÁTICA 2 
EDUCAÇÃO INFANTIL 
Marília Centurión e Arnaldo Rodrigues – Ed. FTD 

Cada livro custará R$ 144,00 e será vendido na secretaria da Ueriri. 
Os livros já foram encomendados.  
 
 
❖ CAPOEIRA PARA O GRUPO 3 
As aulas já começaram. As inscrições deverão ser feitas na secretaria da Creche. 
 
 
 

Atenciosamente, 
Coordenação 


