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Aqui a leitura é essencial e
fazemos muita questão em
transformá-la em um
hábito no dia-a-dia das
crianças. Esse processo é de
extrema importância para
seu desenvolvimento
individual e social. A
leitura na educação infantil
além de trabalhar o
processo criativo das
crianças, também ajuda na
desenvoltura da
capacidade intelectual e
emocional como um todo.

A Lúbia, nossa psicopedagoga
responsável por manusear e aplicar
essas atividades nos explicou os efeitos
efetivos da leitura com as crianças: “Em
um período de dois meses e meio as
crianças leram um total de 56 livros.
Além dos exercícios escolares e das
atividades feitas em aula ao vivo.”

O hábito
da
leitura.

Depois de um tempo as
crianças foram perdendo
a vergonha e o medo de
ler, passaram a se sentir
mais confiantes
melhorando muito sua
autoestima. E
naturalmente, outra
questão que também foi
muito notada foi a
melhora da pontuação e
da escrita de todos.

A crianças têm acesso a leitura por
meio de livros doados que ficam
estocados na biblioteca e é claro
que os pequenos já têm até
preferência de leitura. Os meninos
gostam de ler mais coisas sobre
carros, super-heróis e futebol. Já
as meninas gostam de ler sobre
animais e jogos. “E todos gostam
muito de ler sobre família”, diz
Lúbia.

Hallowen
EM NOVEMBRO!

O nosso Hallowen foi um pouco atrasado, mas aconteceu!
Aqui no larzinho não deixamos de comemorar nenhuma
destas datas, fazemos questão que nossa criançada
também tenha o mesmo direito de se divertir como
qualquer um. Para comer, compramos bolos, doces e
cachorro quente para as crianças. A decoração foi feita
pelas cuidadoras junto com a ajuda das crianças. De
programação as crianças ficaram até um pouco mais tarde
do seu horário de dormir, dançando, rindo e brincando.

Ajude o
larzinho:

-Leite Nan 1 Confor

-Verduras

-Farinha Láctea

-Carne vermelha

-Neston

- Frango

-Frutas

Aprendendo a fazer massinha.
Estamos sempre nos reinventando para tornar o dia das crianças mais lúdico
e ao mesmo tempo mais didático. A proposta de um começo de semana foi
aprender a fazer massinha. As crianças se divertiram muito no processo
inteiro, fora a sujeira para limpar depois onde todos se ajudaram e ficou tudo
limpinho rapidinho!

Entrevista com Dr. Paulo, médico do
larzinho.
Como sempre reforçamos, aqui temos
histórias íncriveis. E por trás dessas
histórias pessoas incríveis que tornam
tudo isso em realidade. Hoje viemos
com um conteúdo especial, iremos
entrevistar o neurologista Paulo
Seixas. Ele é médico voluntário daqui
do larzinho e de tempos em tempos ele
vem dar uma olhada nos pequenos. É
muito difícil alguém disponibilizar do
seu trabalho e tempo a esse ponto
então essa entrevista também pode
contar como uma homenagem e
agradecimento ao Doutor Paulo!
- Por onde você ficou sabendo do
Larzinho?
"Eu conheci o larzinho através de uma
grande amiga que já fazia visitas rotineira,
e acho que isso aconteceu no dia das
crianças no ano passado."

- O que te incentivou a nos ajudar
voluntariando com o seu trabalho?
Sempre quis e sempre tive vontade. Só faltava
tempo, ai organizei meus horários, comecei e
gostei.

-Nos conte uma história significativa
que passou conosco.
Não tem uma principal, porque toda vez eu vou ao
larzinho me transmite uma energia tão boa que não
uma principal. Mas eu acho que o mais legal foi
quando eu atendi meus primeiros pacientes.

Um pouco mais para
dentro do nosso
larzinho...

O comitê brasileiro de clubes
(CBC) nos beneficiou com novos
móveis para os funcionários da
administração. Estávamos
precisando muito de uma leve
reforma no nosso ambiente de
trabalho, para produzirmos com
mais tranquilidade e conforto.
Pela quantidade de armários
doados para nós, além da
modernização do nosso espaço
conseguimos também trocar os
armários dos quartos das crianças.
Tanto da casa um, quanto da casa
dois. Os armários viram em ótima
qualidade e deu uma nova cara
nova para todo o larzinho!
Nossos agradecimentos ao Comitê
brasileiro de cubles (CBC).
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