Informativo
Fortaleza, Janeiro e Fevereiro de 2018

www.tocadacrianca.com.br

Ano 3. Edição 12

ADAPTAÇÃO: SEJAM
BEM VINDOS À TOCA

EDITORIAL

Raquel Joca, coordenadora do Inf IV ao 1° Período
e Aline Aguiar, coordenadora do Berçário ao Inf III.

Na primeira edição de
2018 do nosso Informativo,
vamos dedicar um espaço
especial para dar algumas
dicas que podem ajudar os
pais no processo de
adaptação da criança na
escola.

O Carnaval também é
pauta do nosso
informativo, com alguns
registros do nosso
bloquinho. Conra essas e
outras notícias em nosso
boletim.

5 DICAS PARA A
ADAPTAÇÃO ESCOLAR

TEMPO PRESENTE:
PODE LEVAR TEMPO, E SUA
PRESENÇA SERÁ NECESSÁRIA

CLAREZA:
QUE FIQUE CLARO PARA
A CRIANÇA O QUE ESTÁ
ACONTECENDO.

CONFIANÇA:
VOCÊ DEVE ESTAR CONFIANTE
PARA PASSAR CONFIANÇA
PARA SEU FILHO (A)

PONTUALIDADE:
SEJA PONTUAL, ATRASOS
PODEM DESESTABILIZAR
A CRIANÇA

O ano começou com
vários rostinhos novos na
Toca da Criança. Em
nome de toda nossa
equipe, gostaríamos de
dar as boas vindas as
famílias e aos nossos
novos alunos.
Nos primeiros dias, as
crianças e os pais são

nossos maiores aliados no
período de adaptação, um
momento exclusivo para
os pequenos se
famializarem com a Toca
da Criança e a nova
rotina.
Conra algumas fotos
da adaptação 2018.1:

OBJETO DE TRANSIÇÃO:
LEVE UM OBJETO QUE A CRIANÇA GOSTE,
QUE POSSA FICAR E VOLTAR PARA CASA COM ELA
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instagram.com/tocadacrianca
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CARNAVAL DA TOCA DA CRIANÇA

A Praça Martins
Dourado cou pequena
para tanta alegria. No
último dia 03 de
fevereiro a Toca da
Criança levou seu
bloquinho de carnaval
para a rua.
Crianças, pais e
famílias inteiras se
divertiram no nosso
carnaval, animado pela
banda ‘ÉPraJá’ que
alegrou a manhã do
sábado com o melhor das
marchinhas, maracatus

e um carnaval cheio de
cultura.
Conra agora alguns
registros da nossa festa,
ou veja mais fotos em
nossa página ocial no
Facebook.

SEMANA PEDAGÓGICA
temas relacionados a
fonoaudiologia e
linguagem da criança
foram abordados pela
nutricionista Natália
Sousa e a Fonoaudióloga
Isabel Almeida.
Em fevereiro nossa
equipe se reuniu para
uma formação sobre o
Nos dias 05, 09, 10 e r e a l i z a d a p e l a
11 de janeiro, professoras consultoria do Programa
e auxiliares da Toca da da Escola da Inteligência,
Educação Infantil, Berçário e
Criança, participaram de que abordou as pautas da
Integral
R. Jornalista Nertan Macêdo, 35
uma série de palestras disciplina de Educação
Cocó - Fortaleza - CE
voltadas para o universo Socioemocional para
Fones: (85) 3262.3875 ou
3081.5790
2018.
pedagógico.
Nutrição infantil e
A primeira delas, foi
instagram.com/tocadacrianca
facebook.com/escolinhatocadacrianca

autismo, ministrada pela
TEAmo, uma Associação
sem ns lucrativos de
familiares, prossionais e
amigos de pessoas
diagnosticadas com
Transtorno do Espectro
do Autismo (TEA).
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