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Educação que faz!

Lembrando que você pode ver mais
fotos de todos os eventos do nosso
informativo, nos perﬁs da Toca da Criança
nas redes sociais.
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É com imenso prazer que lançamos a
14ª edição do nosso informativo. Antes de
falar sobre os acontecimentos dos últimos
dois meses, precisamos partilhar com
você, nossa nova campanha de
matrículas, que começa a ser veiculada
na primeira semana
de Outubro.

A Toca acredita na educação que é
capaz de transformar. E por isso, esse ano
enfatizou várias ações que promovem
valores como a amizade, a humanidade e
Promoção válida para
alunos veteranos

Encerrando o mês de Setembro, no dia
22 a Toca da Criança promoveu mais uma
edição da Feira Cultural, esse ano com o
tema ‘A História do Brasil’.
Enquanto os pequenos do Infantil I e II,
estudaram sobre os índios, o Infantil III
aprendeu sobre o período do Brasil Colônia.
Já as turmas do Infantil IV ﬁcaram com o
Brasil Império, e o V e 1° Período com o
Brasil República.
As criações e artes feitas pelos alunos
foram expostas aos pais e as turmas do I,II e
III apresentaram número de danças.
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a capacidade da criança de pensar,
sonhar e se emocionar durante toda essa
etapa.
Para nós é uma alegria poder
compartilhar isso através de outdoors,
anúncios no jornal, busdoor e outras
mídias.
As imagens que estampam essa
campanha são registros das atividades
escolares, que mostram a rotina e os
sentimentos vividos pelas crianças
diariamente na Toca da Criança.

Mostra de Ciências

Entre os dias 21 e 23 de Agosto, as
turmas do Infantil III ao 1° Período
realizaram a Mostra de Ciências.
Os alunos apresentaram aos pais as
experiências estudadas em sala de aula.
Teve foguete de refrigerante, balão que
não estoura e muito mais. Conﬁra mais
fotos da Mostra de Ciências em nossas
redes sociais.
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Aula de Campo

Dia dos Pais

‘Meu Pai é Show de Bola’, esse foi o
tema da festa dos Pais desse ano na Toca
da Criança. Para celebrar a data, a escola
preparou uma manhã especial dedicada
aos papais.
No dia 18 de Agosto, em parceria com
a R9 Escola de Futebol, aconteceram
diversas atividades e jogos num momento
de interação entre amigos e famílias.
Conﬁra algumas fotos do evento:

7 de Setembro

Setembro também foi um mês repleto de
aulas de campo. Nesse período as turmas do
Infantil III e V visitaram o Parque Ecológico
do Cocó, onde aprenderam muito sobre a
natureza.
Na semana seguinte, as mesmas turmas,
mais os alunos do 1° Período visitaram o
Forte de Nossa Senhora da Assunção, berço
da cidade de Fortaleza.
A visita era parte do módulo sobre o Brasil
Colônia e Brasil República, que as turmas
estudaram para a nossa Feira Cultural, que
abordou a história do nosso país.

‘Independência ou Morte!’, a celebre
frase de Dom Pedro 1° é o marco para a
independência do Brasil, a data
comemorada em 7 de Setembro foi
lembrada na Toca com o nosso desﬁle
cívico.
As crianças desﬁlaram internamente,
vestidas de verde e amarelo. Além disso,
durante o mês de Setembro, as crianças
se reuniam para juntos cantarem o hino
nacional.
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