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Uma parte da equipe técnica 
participou do maior congresso sobre 
tecnologia e educação da América 
Latina.

O Bett Educar aconteceu entre os 
dias 14 e 17 de maio na capital paulista. 
Catherine Freire, nossa diretora 
p e g a g ó g i c a  e  N a t á l i a  S o u z a , 
nutricionista da Escola-Creche Toca da 
Criança, marcaram presença, trazendo 
para nossa equipe as novidades do 
setor.

Com ma i s  de  270  empresas 
nacionais e internacionais participando 
do evento, o Bett Educar reúne o que há 
de novo no ramo da educação, e a Toca 
da Criança não poderia ficar de fora. 

Você é nosso convidado para conferir e 
conhecer algumas das at iv idades 
desenvolvidas, no último bimestre.

Maio e junho também são meses 
marcados por eventos religiosos. Em 
maio foi realizada a ‘Coroação de Maria’ e 
no mês seguinte as homenagens a São 
Pedro, São João e Santo Antônio, tudo 
isso e muito mais reunido em nosso 
informativo.

A Escola-Creche Toca da Criança 
sempre teve uma preocupação em 
abraçar não apenas nossos alunos, mas 
todas as famílias, e tornar esse um 
ambiente de educação e de convívio 
familiar.

Nos últimos dois meses, vários 
eventos foram realizados abraçando essa 
ideia, como o ‘Arraiá dos Avós, que reuniu 
avós e netinhos na escola. Em outra 
ocasião, proporcionamos um almoço 
especial para os pais e seus filhos, sem 
esquecer do tradicional São João da Toca, 
nossa festa mais popular, que uniu 
famílias inteiras numa noite de pura 
diversão.

Ana Maria Figueiredo
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‘Mãe é flor e com ela tudo floresce’, 
esse foi o tema da festa das mães desse 
ano na Toca da Criança, realizada no 
auditório da Livraria Cultura.

Para homenagear as mulheres mais 
importantes da nossa vida, nossos 
alunos apresentaram nos dias 9 e 10 de 
Maio,  danças que emocionaram as 
mamães e todos que estavam presente.

Dia das Mães 
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Confira algumas fotos:

Visando a integração entre família e 
escola, a Toca da Criança promoveu no 
dia 4 de junho  o ‘Almoço Junino com os 
Pais’.

Nesse dia, as crianças que almoçam 
na escola, receberam a visita dos pais 
para um almoço especial, feito com muito 
carinho e com gostinho de São João.

Através do projeto ‘Eu vejo com os 
olhos do coração’, nossos alunos do 1º 
Período promoveram uma rifa. Com o 
dinheiro arrecadado, a escola comprou 
bengalas que foram doadas.

No dia 12 de junho, as crianças foram 
ao Instituto dos Cegos, conhecer o 
trabalho desenvolvido por eles e entregar 
pessoalmente as bengalas. 

Almoço com os pais - Integral

Eu vejo com os olhos do
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Confira alguns registros:

Nos dias 7,11 e 14 de junho, a Toca da 
Criança realizou mais uma edição do 
tradicional ‘Arraiá dos Avós’. O projeto  
visa promover um momento de integração 
entre os avós, seus netinhos e a escola, 
além de celebrar também o dia dos avós. 

As at iv idades in ic iam com um 
momento de reflexão, seguida por uma 
oração e a benção dos avós, após isso, 
crianças, vovós e vovôs participam de um 
arraiá com muitas comidinhas típicas e 
um forrozinho que não deixa ninguém 
parado.

Avós na Toca
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No dia 28 de maio, nossos alunos 
realizaram um momento de celebração e 
homenagem a mãe de Jesus. Como uma 
escola que cultiva e celebra os valores 
cristãos, a Toca promove nesse período a 
‘Coroação de Maria’.

Com uma apresentação de ballet e um 
momento de reflexão, as crianças 
entenderam a importância da humildade 
e do amor ao próximo através do exemplo 
de Maria.

N e s s e  p e r í o d o ,  a l u n o s  e 
colaboradores da Toca da Criança, 
vestem branco em homenagem a Maria, 
nossa mãezinha do céu.

No dia 22 de maio, a Escola-Creche  
Toca da Criança, em parceria com a 
Escola da Inteligência, promoveu o 2º 
Workshop de Pais da EI.

Até o final do ano, serão realizados 
mais dois encontros, todos com temas 
relacionados ao convívio familiar, e a 
educação soc ioemoc iona l  como 
ferramenta para o crescimento pessoal e 
na educação dos filhos.

O evento foi mediado pela psicóloga e 
consultora da EI, Juliana Marchioni e 
teve como tema ‘Família e educação dos 
filhos’.

2º Workshop EI

Coroação de Nossa Senhora
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Depois a animação ficou à cargo da 
Banda Ciranda Alegria que encantou 
crianças e adultos com um repertório em 
ritmo de forró.

Ainda no clima junino, no dia 22 de 
junho, a Toca da Criança promoveu seu 
tradicional arraiá, esse ano o tema foi ‘São 
João de todos ritmos’.

O Buffet Full Time recebeu a festa que 
teve as apresentações dos alunos. No 
palco, as crianças dançaram ritmos como 
forró, baião, xaxado, xote e o rodeio.

São João da Toca
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