
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO!

Mais informações: (51)3473-6244

Inscreva-se até 30 de dezembro

na Secretaria do Colégio.



02/01
Bolha de sabão

Atividade com tinta
Jogos de tabuleiro

03/01
Pista de obstáculos

Criatividade artística
Atividades com bola

04/01
Hora do conto

Dobradura
Pracinha 

05/01
Mão na massa

(confecção de massa de modelar)
Brinquedo radical (trazer  patinete, 

bicicleta...)

09/01
Show de talentos 

Descobrindo o que há no jardim 
Brincadeiras musicais

 

10/01
Acertando o alvo (bexiga d’água)

Afunda ou boia
Biblioteca

(trazer muda de roupa para trocar)

11/01
Futebol com lençol

Just dance
Tarde das corridas

12/01
Jogos de tabuleiro/cartas

Circuito no ginásio
Massa de modelar com forminhas

06/01
Desenho de sombras

Brincadeira de Amarelinha 

13/01
Hora do conto

Piquenique no campo(trazer lanche 
para compartilhar)

Trazer seu jogo preferido



16/01
Cientista maluco

Informática
Pracinha

17/01
Fazendo arte com giz de cera

Desenhando com giz em pó colorido
Atividades recreativas 

18/01
Experiência no laboratório
Brincadeiras com música

Ping pong/futebol de mesa

19/01
Cineminha com pipoca

Jogos educativos
Adivinhas

23/01
Teatro de sombras

Montando lego (trazer o seu )
Trilha das emoções

24/01
Pintura de rosto com tinta neon(luz 

negra)
Baladinha 

Brincadeiras no pátio

25/01
Fazendo arte(mosaico)

Criando histórias em quadrinhos

26/01
Hora do conto(O sanduíche da dona 

Maricota)
Montar seu sanduíche divertido

Massa de modelar

 20/01
Brinquedo Inflável

Experiências 

27/01
Bingo matemático

Brincando de mímica
Desenho com carvão



30/01
Adivinhe o filme?
Testando a visão

Pintura  gelo colorido

31/01
Bexiga  das emoções

Fazendo arte com argila
Brincadeiras no campo

01/02
Desfile (camiseta do time)

Futebol no campo
Just dance

 02/02
Jogos de cartas

Hora do conto: ”Girassol quer sol”
Plantio de sementes de girassol

06/02
Confecção de raquetes
Ping pong com balões

07/02 
Cabelo maluco(trazer seus pertences 

para criação)
Desfile cabelo maluco

Futebol e vôlei na quadra aberta

08/02
Informática

Balanço na rede
Jogos gigantes na área coberta

09/02
Montagem das barraquinhas

Acampamento e piquenique nas 
barracas

03/02
Biblioteca

Caça ao tesouro gelado
Brincadeiras dirigidas

10/02
Festa fantasia

Desfile das fantasias


