
 

29/06 

     

Dia do 

Brinquedo 
 Neste dia cada um 
poderá trazer seu 
brinquedo preferido 
 

 
 
Teatro ambiental  
 

SOS AMBIENTAL 

Os participantes 
aprendem com 
biólogos, veterinários, 
gestores ambientais e 
atores de teatro 
através de histórias e 
brincadeiras lúdicas, 
recreativas, interativas 
e educativas. Todos os 
nossos animais além 
de cercados de muito 
carinho são 
acompanhados por 
veterinários, 
documentos e 
autorização do IBAMA 
para posse 
responsável. 

02/07 

Projeto pequeno     
Cientista:  
 

Análise de 
acidez 
Os educandos 
aprenderão a 
analisar a acidez e 
alcalinidade de 
alimentos e 
materiais do 
cotidiano 

         

 

 

Cinemark 

 

 

03/07 

Projeto: Capoeira 
para todos 

 

   Recreação com: 
 

Grupo Curumim 

Atividades como 
gincanas, torneios 

esportivos, 
atividades 

ambientais, lúdicas e 
oficinas. 

04/07 

Projeto pequeno     
Cientista:  
 

Densidade 
Os educandos 
farão  experimentos 
onde perceberão a 
importância do 
conceito de densidade 

Gincana Bilíngue 

O Colégio em parceria 
com a Yázigi  
oferecerá uma tarde 
animada com 
atividades lúdicas e 
muita integração. 
 
Tarde da 
Patinação 
 
Neste dia 
iremos montar uma 
pista de patinação 
com o 
acompanhamento de 
profissionais e 
finalizaremos com 
uma pista de 
patinação com música 
num clima muito 
divertido.  
 

05/07 

 Projeto pequeno 
Cientista: 

 
Reações 
Diversas 
Serão realizados 
experimentos  no 
laboratório. Os 
educandos poderão 
observar reações 
químicas incríveis 
que ocorrem quando 
alguns reagentes 
são  misturados. 

 

  

 

Gincana Bilíngue 

 
 
 
 
 

O Colégio em 
parceria com a Yázigi  
oferecerá uma tarde 
animada com 
atividades lúdicas e 
muita integração. 
 

06/07 

 
 
Jogos e desafios 

on line 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gameficação 

Projeto: Arena com 
robôs (trazer nesse 
dia tablete ou jogos 
eletrônicos )  
 
 
 
 
 
 
 

  Jogos e 
recreação 

• Futsal 

• Queimada 

• Gincanas... 

 



 

 

 

09/07  

  

 
 

10/07  
 
     Jogos e desafios 

on line 
 
 
 
 
 

     

Recreação     
Aquática 

Em parceria com 
academia In Shape 
teremos uma 
gincana aquática : o 
prazer de brincar e 
jogar dentro da água  

     Ciclismo 

Neste dia cada 
educando poderá 
trazer sua bicicleta 

 

11/07 

Parque de 

diversão 

 
Um dia de muita 
diversão com um 
parque de 
brinquedos infláveis. 

 

 

 

 

 

Gincana Bilíngue 

 
 
 
 
 
O Colégio em 
parceria com a Yázigi  
oferecerá uma tarde 
animada com 
atividades lúdicas e 
muita integração. 
 
 
 
 

 

12/07 

 

Quer passar um 
dia no Recanto? 
 
Um dia inteirinho de 
atividades no Recanto 
Paulo da Cruz  
 

Saída do colégio 8h 

Retorno: 17h no 

colégio 

 

   Levar uma 

troca de roupa 
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