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01/02 

 

Título: Como diminuir a ansiedade da ida à escola pela primeira vez 

 

Texto: Ir à escola pela primeira vez por ser estressante para a criança, por isso, conversar 

com seu filho, ouvi-lo e aceitar que se trata de um momento delicado pode facilitar o 

processo. Além disso, a criança deve visitar a escola algumas semanas antes do início das 

aulas para conhecê-la e, assim, diminuir a ansiedade do primeiro dia. Também é 

aconselhável estabelecer uma rotina antes dos primeiros dias de aula, como dormir mais 

cedo, por exemplo. 

 

Visite nosso site: http://bambinidaycare.com.br 

 

Centro Hípico Lago Sul, fazenda Piquet, Jardim Botânico 

De segunda a sexta, das 7h30 às 19h 

(61) 3879-5550 

faleconosco@bambini.net.br 

 

# #bambinidaycare #voltaasaulas #venhaparaabambini #matriculasabertas  

_________________________________________________________________________ 

 

04/02 

 

Título: Matrículas abertas: traga seu filho! 

 

Texto: Traga seu filho para um day care diferente, que se preocupa verdadeiramente com o 

desenvolvimento integral da criança, e que tem uma atividade diferente direcionada para 

cada hora que seu filho passa conosco. Estamos com nossas matrículas abertas, traga seu 

filho para a Bambini! 

 

Visite nosso site: http://bambinidaycare.com.br 

 

Centro Hípico Lago Sul, fazenda Piquet, Jardim Botânico 

De segunda a sexta, das 7h30 às 19h 

(61) 3879-5550 

faleconosco@bambini.net.br 

 

# #bambinidaycare #voltaasaulas #venhaparaabambini #matriculasabertas  

_________________________________________________________________________ 
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06/02 

 

Título: Será que meu filho vai se adaptar à escola? 

 

Texto: “Será que meu filho irá se adaptar à rotina de ir para um espaço sem nenhum familiar 

por perto?” “Tenho que voltar a trabalhar, mas meu filho ainda é muito pequeno!" 

Escutamos isso diariamente! Não tenha receio! A Bambini é especialista no cuidado e 

formação dos pequenos. Amamos tudo isso! Para nós, é um imenso prazer recebê-los. 

Saúde e segurança acima de tudo, e uma equipe de profissionais treinada e qualificada. 

Traga seu filho para a Bambini! Matrículas abertas! 

 

Visite nosso site: http://bambinidaycare.com.br 

 

Centro Hípico Lago Sul, fazenda Piquet, Jardim Botânico 

De segunda a sexta, das 7h30 às 19h 

(61) 3879-5550 

faleconosco@bambini.net.br 

 

# #bambinidaycare #voltaasaulas #venhaparaabambini #matriculasabertas #melhorequipe 

#amor #cuidado #formacao 

_________________________________________________________________________ 

 

08/02 

 

Título: Quem come bem, aprende melhor 

 

Texto: A boa alimentação melhora o desempenho escolar e evita a obesidade, doenças do 

coração e a diabetes. Quanto mais completo e rico em nutrientes, melhor o lanche escolar. 

Aqui na Bambini, nos orgulhamos de ter cozinha própria, onde podemos selecionar nossos 

ingredientes e a forma de preparo da alimentação de nossos alunos, servindo tudo 

fresquinho e com a maior qualidade possível. Venham conferir! 

 

Visite nosso site: http://bambinidaycare.com.br 

 

Centro Hípico Lago Sul, fazenda Piquet, Jardim Botânico 

De segunda a sexta, das 7h30 às 19h 

(61) 3879-5550 

faleconosco@bambini.net.br 

 

# #bambinidaycare #voltaasaulas #venhaparaabambini #matriculasabertas #cozinhapropria 

#alimentacaodequalidade  

_________________________________________________________________________ 

 

11/02 

 

Título: Na volta às aulas, mantenha a carteira de vacinas em dia! 
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Texto: É muito importante manter a carteira de vacinas de seu filho em dia, principalmente 

no período de volta às aulas. Isso porque a exposição da criança a ambientes fechados e o 

contato físico com outras crianças pode aumentar a chance de transmissão de doenças. 

Além disso, crianças até 3 anos estão com seu sistema imunológico em formação. Portanto, 

papais e mamães, fiquem atentos! 

 

Visite nosso site: http://bambinidaycare.com.br 

 

Centro Hípico Lago Sul, fazenda Piquet, Jardim Botânico 

De segunda a sexta, das 7h30 às 19h 

(61) 3879-5550 

faleconosco@bambini.net.br 

 

# #bambinidaycare #voltaasaulas #venhaparaabambini #matriculasabertas #vacinacao 

#vacinas #saudeinfantil 

_________________________________________________________________________ 

 

13/02 

 

Título: O que temos de diferente? 

 

Texto: Somos um day care focado em artes, psicomotricidade, leitura e faz de conta, 

musicalização, horticultura e floricultura, culinária, esportes e idiomas. Fazemos tudo com 

muito amor aos nossos pequenos e focados em seu pleno desenvolvimento. Venha nos 

conhecer e entender porque seu filho deve vir para a Bambini. Estamos esperando vocês! 

Matrículas abertas! 

 

Visite nosso site: http://bambinidaycare.com.br 

 

Centro Hípico Lago Sul, fazenda Piquet, Jardim Botânico 

De segunda a sexta, das 7h30 às 19h 

(61) 3879-5550 

faleconosco@bambini.net.br 

 

# #bambinidaycare #voltaasaulas #venhaparaabambini #matriculasabertas 

_________________________________________________________________________ 

 

15/02 

 

Título: Dicas para facilitar a adaptação de seu filho na escola 

 

Texto:  

1) Estabeleça uma parceria com o professor e converse sobre a prática pedagógica; 

2) Não minta para a criança; 

3) Esteja presente na escola; 

4) No primeiro dia, deixe a criança levar um objeto de sua preferência para ter segurança; 

5) Não banalize o choro e o acolha. 
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Visite nosso site: http://bambinidaycare.com.br 

 

Centro Hípico Lago Sul, fazenda Piquet, Jardim Botânico 

De segunda a sexta, das 7h30 às 19h 

(61) 3879-5550 

faleconosco@bambini.net.br 

 

# #bambinidaycare #voltaasaulas #venhaparaabambini #matriculasabertas 

#primeirodianaescola #adaptacao  

_________________________________________________________________________ 

 

18/02 

 

Título: O que os adultos devem evitar dizer às crianças na fase de adaptação na escola 

 

Texto: Frases como "Você não precisa chorar porque papai/mamãe te ama" transmitem 

para a criança a insegurança do adulto e podem causar medo da distância. Outra frase que 

se deve evitar é "Você vai ficar na escola e mamãe/papai vão sentir muita saudade". Isso 

faz a criança entender que, em sua ausência, o pai ou mãe ficam tristes, o que fará a 

criança chorar até eles chegarem. 

 

Visite nosso site: http://bambinidaycare.com.br 

 

Centro Hípico Lago Sul, fazenda Piquet, Jardim Botânico 

De segunda a sexta, das 7h30 às 19h 

(61) 3879-5550 

faleconosco@bambini.net.br 

 

# #bambinidaycare #voltaasaulas #venhaparaabambini #matriculasabertas 

#primeirodianaescola #adaptacao  

_________________________________________________________________________ 

 

20/02 

 

Título: Valorizamos o meio ambiente  

 

Texto: Na Bambini seu filho conta com um grande espaço verde e tem contato com animais 

e atividades pedagógicas planejadas que incentivam a alimentação saudável, a 

sustentabilidade e a importância do meio ambiente. Venha nos conhecer! Matrículas 

abertas! 

 

Visite nosso site: http://bambinidaycare.com.br 

 

Centro Hípico Lago Sul, fazenda Piquet, Jardim Botânico 

De segunda a sexta, das 7h30 às 19h 

(61) 3879-5550 

faleconosco@bambini.net.br 
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# #bambinidaycare #voltaasaulas #venhaparaabambini #matriculasabertas 

#sustentabilidade #alimentacaosaudavel #meioambiente 

_________________________________________________________________________ 

 

22/02 

 

Título: Adaptação escolar: pais também precisam se acostumar 

 

Texto: Não são só as crianças que precisam se acostumar com a realidade de ir à escola 

pela primeira vez. Os pais muitas vezes sofrem com a adaptação. Eis algumas dicas de 

como minimizar o impacto dessa nova realidade: 

- Não deixe a tristeza pegar você de surpresa: alguns dias antes de começar na escola, 

deixe seu filho brincar com outras pessoas, leve-o à casa da avó ou da tia e vá fazer algo 

que goste.Treine ficar um pouco longe dele; 

- Se o seu medo é deixar seu filho sob os cuidados de outra pessoa, considere pedir para 

alguém levá-lo para a escola que não seja você, pelo menos por alguns dias. Com o tempo, 

você estará mais tranquilo e poderá reassumir esta função; 

- Procure distrações enquanto seu filho está na escola; 

- Estabeleça vínculos com a escola, outros pais e professores.  

 

Visite nosso site: http://bambinidaycare.com.br 

 

Centro Hípico Lago Sul, fazenda Piquet, Jardim Botânico 

De segunda a sexta, das 7h30 às 19h 

(61) 3879-5550 

faleconosco@bambini.net.br 

 

# #bambinidaycare #voltaasaulas #venhaparaabambini #matriculasabertas #adaptacao 

#adaptacaodospais 

_________________________________________________________________________ 

 

25/02 

 

Título: Seu filho está indo ao berçário pela primeira vez? 

 

Texto: Se seu filho está indo ao berçário pela primeira vez, faça as coisas por etapas. Esta 

fase é linda, mas já é um grande avanço por si só. Procure deixar outras etapas, como o 

fato de ele abandonar as fraldas ou a mamadeira, para um outro momento. Ficar longe de 

casa já é um grande passo a ser conquistado! :) 

 

Visite nosso site: http://bambinidaycare.com.br 

 

Centro Hípico Lago Sul, fazenda Piquet, Jardim Botânico 

De segunda a sexta, das 7h30 às 19h 

(61) 3879-5550 

faleconosco@bambini.net.br 

 

# #bambinidaycare #voltaasaulas #venhaparaabambini #matriculasabertas #adaptacao  
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_________________________________________________________________________ 

 

2702 

 

Título: Traga seu filho para o melhor day care da cidade! 

 

Texto: A alta qualidade de nossos serviços, com a valorização da manutenção da 

segurança, atenção, bem-estar e saúde da criança, formação desde bebê e uma atividade 

diferente e direcionada por hora, nos permite pedir um espacinho em seu coração: venha 

para a Bambini! Não cobramos taxa de matrícula e nem de material escolar. Estamos 

esperando seu pequeno com todo o amor!  

 

Visite nosso site: http://bambinidaycare.com.br 

 

Centro Hípico Lago Sul, fazenda Piquet, Jardim Botânico 

De segunda a sexta, das 7h30 às 19h 

(61) 3879-5550 

faleconosco@bambini.net.br 

 

# #bambinidaycare #voltaasaulas #venhaparaabambini #matriculasabertas 
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