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BRINCANDOBRINCANDO  EE  APRENDENDOAPRENDENDO
COM O COM O “JOM”“JOM”

Atividades educativas e passatempos 
para e aprender de forma divertida 

com caça-palavras, cruzadinhas, 
labirintos, sete erros, liga-pontos, 

enigma e muito mais! Em cada 
edição, brincadeiras diferentes.

Esta é uma casa típica para lugares frios. 
Encontre os 7 erros que existem entre os desenhos abaixo!
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Helena Meotti da Silva Carolina PetryBianca e Lauren Viecilli

Isabela Bertoldo

Davi e Valentina Ribeiro

Daniel Ribeiro

Gustavo e Joaquim Domingues

Gabriel e Manuela  Munchen

Pedro e Joaquim Casarin

Antônia Kaminski
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Seu brinquedo usados ainda
pode proporcionar muita
alegria para uma criança.

Deixe sua doação na escola até o
dia 18/12 e concorra a uma bolsa 

de estudos na KNN Kingsway.* 

3
21

      Share a toy.
            Get a smile.

* O prêmio não se aplica à atuais alunos da escola; | As doações serão entregues a instituições de caridade no dia 20/12

BRINCANDOBRINCANDO  EE  
APRENDENDOAPRENDENDO
COM O COM O “MENSA”“MENSA”

Atividades educativas e passatempos 
para e aprender de forma divertida 

com caça-palavras, cruzadinhas, 
labirintos, sete erros, liga-pontos, 

enigma e muito mais! Em cada 
edição, brincadeiras diferentes.
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Divulgação Criança e Companhia

A Festa de En-

cerramento da 

Escola Criança 

e Companhia 

foi emocionan-

te! Cada turma 

representou um 

país e convi-

dou o público 

a refl etir sobre 

a paz e o amor 

no mundo, a 

verdadeira e 

mais importante 

mensagem do 

Natal. As crian-

ças deram um 

show!!! #eusou
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