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COMUNICADO 11 – 12 de abril de 2019

Ed. Infantil / Integral

https://www.facebook.com/colegioiguatemy/
E acompanhem o desenvolvimento dos seus filhos!!

Semana de 08 a 12 de Abril

Berçário II e Infantil I
Infantil II
Infantil III
Infantil IV

VALOR ABSOLUTO

VALOR RELATIVO

PAZ
PAZ
NÃO VIOLÊNCIA

ALEGRIA
PACIÊNCIA
AUTOACEITAÇÃO
COOPERAÇÃO

DICAS SOBRE NUTRIÇÃO... sobre a nossa Nutricionista...
Meu nome é Gabriela de Castro. Sou nutricionista, formada
há 17 anos, pela Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), e pósgraduanda em Nutrição Clínica Funcional, pelo Centro de PósGraduação Valéria Paschoal. Sou a nutricionista responsável pelo
cardápio do Colégio Iguatemy (Berçário, Educação Infantil e
Integral) e atuo em consultório particular.
A nutrição é uma grande paixão na minha vida, desde a
adolescência, pela complexidade do nosso organismo e pelas
maravilhas que uma boa alimentação proporciona ao
funcionamento do nosso corpo.
Hoje vou falar um pouco sobre o DESJEJUM, por ser a
primeira refeição do dia e devido à sua relevância. O café da manhã
é muito importante, principalmente para as crianças. Melhora a
disposição, concentração e o desempenho na escola, no exercício
físico ou tarefa, por fornecer energia após um longo período de
jejum, além de ser uma oportunidade para fornecer nutrientes
fundamentais para o bom funcionamento do organismo.
Para a criança crescer e aprender adequadamente, brincar e
iniciar o dia com bastante energia e saúde, um café da manhã
saudável pode fazer toda a
diferença!
O hábito de iniciar o dia com um café da manhã
saudável também deve permanecer até a vida adulta.
A primeira refeição do dia deve incluir três
grupos de alimentos: leite e derivados, cereais, de
preferência integrais, e frutas. Eles fornecerão
carboidratos, proteínas e gorduras, além de vitaminas,
minerais e fibras.
Começar o dia de forma saudável é uma boa
forma de garantir que ele será, de fato, um BOM DIA!

TURMAS

DIAS

HORÁRIOS

Berçário / Infantil I
Infantil II
Infantil III

22 de abril
23 de abril
24 e 25 de abril

Das 16h às 18h
Das 16h às 18h
Das 16h às 18h

Infantil IV

29 e 30 de abril

Das 16h às 18h

Atenção, Mamãe!!!
Reserve o dia 18/05 (SÁBADO) em sua agenda!
Esperamos por você no Colégio Iguatemy Jr. a partir das 9h,
para comemorarmos juntos o seu dia:

O DIA DAS MÃES!!!
RECADINHO ESPECIAL SOBRE O DIA DAS MÃES!!!
Papai por gentileza enviar para o Colégio Iguatemy o valor de
R$ 40,00 (quarenta reais), referente à comemoração do Dia
das Mães até dia 22/04 (2ª feira).
Desde já, agradecemos.

FERIADOS
Aproveitamos para relembrar que nos dias 18 e 19 DE ABRIL, QUINTA E SEXTAFEIRA SANTAS, respectivamente, NÃO HAVERÁ ATIVIDADE ESCOLAR (AULA) no Colégio
Iguatemy, em ambas as unidades, como ocorre todos os anos. Essas datas já estavam
previstas em calendário e não prejudicam o cumprimento dos 200 dias letivos.
Estamos ratificando essa informação visto que, por equívoco de edição, alguns
Calendários Escolares entregues não registraram o dia 18 de abril (quinta-feira Santa) como
feriado. Os Calendários corretos já se encontram no site. Agradecemos pela compreensão.

Atenciosamente, a Coordenação.

