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05/03  

 

Título: Cuidados com as crianças no carnaval 

 

Texto: É uma delícia curtir a folia com os pequenos, mas não se pode deixar de cuidar da 

saúde e da segurança deles durante a festa. Confira as dicas: 

 

- Lembre-se da hidratação; 

- Fique longe de sons altos; 

- Cuidado com o sol; 

- Verifique a segurança do ambiente; 

- Leve a criança apenas a blocos infantis; 

- Identifique seus pequenos; 

- Estabeleça pontos de encontro. 

 

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 

 

# #bambini #dicas #carnaval #folia #criancas #cuidados 

_________________________________________________________________________ 

 

08/03  

 

Arte para o poema: 

 

"Não sei exatamente quando a transição se deu! Um dia acordei mulher, mas não me desfiz 

da menina 

Carrego em mim toda sua intensidade  

Às vezes me visto de dentro para fora e a doçura aflora como se o tempo não tivesse 

passado". 

(Magali Tavares) 

 

Texto: Feliz Dia das Mulheres a todas as importantíssimas mulheres, mães, amigas e 

colaboradoras da Bambini! Parabéns! 

 

# #bambini #mulher #diainternacionaldamulher #homenagem #poema 

________________________________________________________________________ 

mailto:faleconosco@bambini.net.br


 

11/03  

 

Título: A Bambini tem uma novidade mais do que especial! 

 

Texto: A Bambini está com uma novidade mais do que especial: muito em breve nós vamos 

nos tornar uma escola formal. Todo carinho e cuidado que temos para com seu filho será 

alinhado a uma estrutura pedagógica completa de escola e o aprendizado de seu pequeno 

será ainda mais enriquecedor. Acompanhe nossas redes sociais para saber mais sobre 

essa novidade! 

 

 

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 

 

# #bambini #escola #aprendizado #novidade #crianca 

_________________________________________________________________________ 

 

13/03  

 

Título: Seu filho não come direito na escola? A Bambini pode te ajudar! 

 

Texto: Fazer boas escolhas alimentares é um processo difícil, mas muito importante, pois 

impactam a curto e longo prazo na saúde das crianças! Tenha certeza: a educação 

alimentar que você oferece ao seu filho hoje irá influenciar na qualidade de vida dele 

futuramente e o tornará mais saudável! 

 

Oferecemos um cardápio delicioso, variado, equilibrado nutricionalmente e que respeita as 

individualidades. A forma como a refeição é ofertada é muito importante para uma boa 

aceitação. Por isso, a Bambini investe na qualidade e incentivo à alimentação. 

 

Venha conhecer nossa proposta! 

 

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 

 

# #bambini #escola #nutricao #cozinhapropria # saude #alimentacaoinfantil 

_________________________________________________________________________ 

 

15/03 
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Título: Pais que passam mais tempo com os filhos influenciam no desempenho escolar das 

crianças, afirma estudo 

 

Texto: Um novo estudo da Universidade de Ohio aponta que pais que querem que os filhos 

tenham um bom desempenho acadêmico devem passar mais tempo com eles . Os 

pesquisadores analisaram os resultados de provas de 22 mil crianças israelenses que 

perderam um dos pais antes de completar 18 anos, cerca de 77 mil com pais que se 

divorciaram e 600 mil que não passaram pelo falecimento de um progenitor, nem passaram 

por um processo de separação. Eles descobriram que o nível de educação do adulto que 

permanecia com a criança tinha um impacto muito maior no sucesso acadêmico dela do 

que o do parceiro que faleceu ou perdeu a guarda.  

 

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 

 

# #bambini #escola #pais #presencadospais #bambini  

________________________________________________________________________ 

 

18/03 

 

Título: O que levar em conta ao escolher a primeira escola para seu filho 

 

Texto: A primeira escola de seu filho pode não ser a que vai acompanhá-lo para o resto da 

vida, mas com certeza vai marcá-lo bastante. Veja o que levar em conta antes de escolher a 

primeira instituição em que seu filho irá estudar: 

 

- Número de horas em que ele ficará na escola; 

- Coerência entre discurso e prática; 

- Seu orçamento; 

- Distância de casa; 

- Projeto pedagógico; 

- Espaço físico; 

- Tipos de brinquedos e livros; 

- Higiene e alimentação; 

- Segurança; 

- Formação dos professores; 

- Acolhimento da equipe; 

- Como é a fase de adaptação. 

 

A Bambini está se tornando uma escola! Quer saber mais sobre isto? Entre em contato 

conosco! 

 

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

mailto:faleconosco@bambini.net.br


 

Centro Hípico Lago Sul, fazenda Piquet, Jardim Botânico 

De segunda a sexta, das 7h30 às 19h 

(61) 3879-5550 

faleconosco@bambini.net.br 

 

# #bambini #escola #comoescolherescola #dicas  

_________________________________________________________________________ 

 

20/03 

 

Título: Como evitar que os pequenos fiquem doentes na volta às aulas 

 

Texto: Você sabia que, crianças de até dois anos que frequentam creches e berçários, 

costumam ter cerca de 11 infecções respiratórias por ano? Como evitar que isto aconteça? 

Veja estas dicas: 

 

- Pelo menos 2 semanas antes de voltar às aulas, certifique-se de que o calendário de 

vacinas está em dia; 

- Nos últimos dias de férias, dê uma força ao sistema imunológico de seu filho, colocando-o 

para dormir e acordar no horário certo; 

- Avise seu filho para não compartilhar itens de higiene com colegas e lavar sempre as 

mãos; 

- Ao primeiro sinal de coriza, faça lavagens nasais e reforce a hidratação. Não mande a 

criança à escola se ela tiver febre. 

 

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 

 

# #bambini #escola #dicasdesaude #comoevitardoencas 

_________________________________________________________________________ 

 

 

22/03 

 

Título: Alimentos que você deve evitar dar a seu filho 

 

Texto: São alimentos que fazem parte do universo infantil, mas pobres nutricionalmente, e 

podem prejudicar uma dieta saudável. Veja: 

 

- Biscoito recheado: muito açúcar e gordura trans, com muitas calorias; 

- Refrigerante: nem deveria ser chamado de alimento, já que é pura caloria; 

- Balas: açúcar em excesso, podem ainda prejudicar a dentição. Evite ao máximo. 

 

mailto:faleconosco@bambini.net.br
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Nós, da Bambini, prezamos por uma alimentação saudável e natural, e temos cozinha 

própria. Venha conhecer nossa proposta educacional! 

 

 

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 

 

# #bambini #escola #dicasdesaude #dicasdenutricao #saudeinfantil #alimentacaoinfantil 

_________________________________________________________________________ 

 

25/03 

 

Título: Procurando uma escola para seu filho? A Bambini tem uma novidade! 

 

Texto: Em breve seremos uma escola formal! Então, se seu filho já está conosco como 

daycare, ele poderá, em breve, se tornar nosso aluno. Todo o carinho, dedicação e amor 

com que o tratamos continuarão os mesmos, e ainda teremos uma proposta pedagógica 

especial para que seu filho aprenda e se desenvolva ainda mais! Acompanhe nossas redes 

sociais para saber mais sobre a nossa escola! 

 

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 

 

# #bambini #escola #novidade #propostapedagogica #aprendizado #desenvolvimento 

_________________________________________________________________________ 

 

27/03 

 

Título: Crianças que entram mais cedo na escola têm mais facilidade com a linguagem, 

afirma estudo 

 

Texto: Um extenso estudo feito na Noruega em 2018 afirmou que crianças que ingressam 

com 1 ano de idade no sistema educacional tendem a diminuir a lacuna de aprendizado de 

linguagem entre pobres e ricos. Os pesquisadores afirmaram que o estudo forneceu 

evidências em larga escala de que o ingresso no sistema educacional com pouca idade 

pode ser decisivo no desenvolvimento das habilidades linguísticas das crianças.  

 

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

 

Centro Hípico Lago Sul, fazenda Piquet, Jardim Botânico 

mailto:faleconosco@bambini.net.br
mailto:faleconosco@bambini.net.br


De segunda a sexta, das 7h30 às 19h 

(61) 3879-5550 

faleconosco@bambini.net.br 

 

# #bambini #escola #linguagem #pesquisa #estudo #noruega #brasil 

 

_________________________________________________________________________ 

 

29/03 

 

Título: Sinais de que seu filho está na escola certa 

 

Texto: Confira alguns sinais que podem ajudar a identificar se seu filho está feliz e bem 

adaptado à escola: 

 

- Ele conversa sobre a escola; 

- Ele está bem adaptado à rotina; 

- Ele gosta de ir à escola; 

- Ele tem uma boa relação com os amigos e confia nos funcionários; 

- Ele demonstra estar desenvolvendo novas habilidades. 

 

Viu como é importante escolher a escola certa para seu filho? A Bambini está se tornando 

uma escola! E em breve você poderá matricular seu filho nela! Acompanhe nossas redes 

sociais para saber mais sobre esta novidade! 

 

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 

 

# #bambini #escola #aescolacerta #novidade #embreve 
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