
Programação 

 

Datas: 17/12/2018 à 20/12/2018 (no dia 19/12 haverá turno da manhã e tarde) 

Tema: Cuidar do planeta é divertido! 

Lembrança: Kit Plantio 

 

DIA 17/12/2018 – SEGUNDA-FEIRA 

 Recepção com a dinâmica Procurando um coração, para se conhecerem; 

 Contação da História da Árvore Generosa; 

 Conversa sobre sustentabilidade e cuidados com o planeta; 

 Produção de enfeites de Natal com sucatas para nossa árvore; 

 Lanche; 

 Pátio/Parquinho + Tererê e brincadeiras com bola; 

 Despedida; 

 



DIA 18/12/2018 – TERÇA-FEIRA 

 Contação de História - Alimentação Saudável  

 Compras na feirinha; 

 Lanche; 

 Pátio/Parquinho + Tererê + Dia de brinquedos com rodas; 

DIA 19/12/2018 – QUARTA-FEIRA (manhã+tarde) 

 Recepção com dinâmica; 

 Enfeitar árvore de natal na praça ou na frente da escola; 

 Confecção e pintura de tinta com materiais orgânicos; 

 Almoço (carreteiro + saladas + suco natural) 

 Descanso com meditação e leitura; 

 Dia do Cinema – Crônicas de Natal; 

 Pátio/Parquinho + Tererê + Pintura de rosto e cabelo; 

DIA 20/12/2018 – QUINTA-FEIRA 

 Recepção com orientações sobre o passeio; 

 Passeio; 

 Plantio de árvore; 

 Brincadeiras com água no piquenique (bolha de sabão gigante, descida de 

lona, riacho; 

 Retorno; 

 Despedida; 

 

Valores: 

1 dia: 17, 18 ou 20/12: R$ 40,00 por dia  

1 dia: 20/12: R$ 60,00 (M/T – com almoço)  

2 dias: 17 e 18/12 ou 17 e 20/12 ou 18/12: R$ 70,00 

3 dias: R$ 90,00 (sem o dia 20/12)  

Todos os dias: R$ 150,00 



TRAZER*: 

 

PARA TODOS OS DIAS: 

 

- Uma muda de roupas; 

- Garrafa de água; 

- Vir com roupas confortáveis; 

- Lanche; 

- Passar protetor solar e repelente; 

 

DEMAIS ORIENTAÇÕES:  

 

17/12/2018 – trazer sucatas; 

18/12/2018 – trazer brinquedo com roda (skate, bicicleta, patins...); 

19/12/2018 – trazer prato e talheres, trazer brinquedo de casa; 

20/12/2018 – Vir com roupa que possa molhar ou trazer roupa de banho; trazer 

toalha, protetor solar, repelente, boné, chinelo, um lanche para compartilhar e, se 

quiser, pode trazer tererê ou suco para dividir; 

 

 

*Autorização para o dia do passeio e, se necessário, para o dia das compras na 

ferinha. 


