
 

 

                                   Integração Família/Escola 

                                          Senhores Pais: 

                  Informamos o cronograma da colônia férias 2019. 
 

Obs: As datas e atividades estão sujeitos à mudança, conforme as 

condições climáticas e disponibilidade dos locais a serem utilizados. 

 

2° semana de janeiro 

Dia 07/01/2019- segunda-feira: Colorindo com tinta comestível. 

Dia 08/01/2019-terça-feira: Circuito com brinquedos. 

Dia 09/01/2019-quarta-feira: Vamos construir uma linda pipa!! 

Dia 10/01/2019– quinta-feira: Dia da Fantasia. 

Dia 11/01/2019- sexta-feira: Tarde Radical: bicicleta, motoca, 

patinete, patins, skate,... Lembre-se: os brinquedos que trouxer 

deverão ser levados para casa no final do dia. 

 

3° semana de janeiro 

Dia 14/01/2019- segunda-feira: Hora do atletismo: vamos testar a 

nossa velocidade em uma tarde divertida!! 

Dia 15/01/2019- terça-feira: Hoje o dia é de Capoeira.  

Dia 16/01/2019- quarta-feira: Culinária Kids: é hora de por a mão na 

massa e fazer espetinhos de frutas!! 

Dia 17/01/2019- quinta-feira: Vamos sacudir nosso corpo na Zumba 

Kids!!! 

Dia 18/01/2019- sexta-feira: Tarde Radical: bicicleta, motoca, 

patinete, patins, skate. Lembre-se: os brinquedos que trouxer deverão 

ser levados para casa no final do dia. 

 

4° semana de janeiro 

Dia 21/01/2019- segunda-feira: Vamos nos transformar soltando a 

imaginação, com penteado maluco. 



 

Dia 22/01/2019- terça-feira: Hoje nosso lanche será um gosto 

piquenique ao ar livre!!  

Dia 23/01/2019- quarta-feira: Sessão cinema na escola. 

Dia 24/01/2019- quinta-feira: Hoje nosso dia será mais doce... 

Dia 25/01/2019- sexta-feira: Tarde Radical: bicicleta, motoca, 

patinete, patins, skate,... Lembre-se: os brinquedos que trouxer 

deverão ser levados para casa no final do dia. 

 

5° semana de janeiro 

Dia 28/01/2019- segunda-feira: Para aguentar esse calor, vamos todos 

nos divertir com banho de mangueira!!! 

Dia 29/01/2019- terça-feira: Culinário: mousse de morango. 

Dia 30/01/2019- quarta-feira: Dia da Pipoca. 

Dia 31/01/2019- quinta-feira: O que é o que é...tarde de adivinhações!! 

Dia 01/02/2019- sexta-feira: Tarde Radical: bicicleta, motoca, 

patinete, patins, skate,... Lembre-se: os brinquedos que trouxer 

deverão ser levados para casa no final do dia. 

 

1° semana de fevereiro 

Dia 04/02/2019- segunda-feira: Seremos desafiados com as 

atividades circenses... 

Dia 05/02/2019- terça-feira: Vamos brincar com bolinhas de sabão!! 

Dia 06/02/2019- quarta-feira: Hoje iremos trabalhar em 

equipe...preparem-se para a Gincana!!! 

Dia 07/02/2019- quinta-feira: Arquitocos: vamos construir com a 

imaginação!! 

Dia 08/02/2019- sexta-feira: Tarde Radical: bicicleta, motoca, 

patinete, patins, skate,... Lembre-se: os brinquedos que trouxer 

deverão ser levados para casa no final do dia. 

 

 

 



 

 

2° semana de fevereiro 

Dia 11/02/2019- segunda-feira: Futebol de Sabão 

Dia 12/02/2019- terça-feira: Circuito funcional Kids- com Bohrer 

Sports. 

Dia 13/02/2019- quarta-feira: Que calor!!! Este dia merece um 

sorvete para refrescar!!! 

  

 

 

 

 


