
01/07 

 

Informatizando 

Jogos e desafios on line 
 

Dia da Patinação 

Neste dia iremos aprender 
técnicas de patinação com 
um educador da área, será 
muito divertido... 

Traga o seu patins. 

Nossa horta  
Iremos confeccionar um 
vaso irrigável. Trazer 1 
garrafa pet branca 
transparente (2l), 1 pedaço 
de retalho de algodão com 
mais ou menos 30 cm , 1 
saco pequeno de terra para 
plantar e 1 saco pequeno 
de pedra colorida para 
aquário. 
 

Atividade aquática  
Atividade aquática em 
piscina aquecida (trazer kit 
natação ) 
 

 

02/07 

 

Grupo Curumim 

 
Atividades como 
gincanas, torneios 
esportivos, atividades 
ambientais, lúdicas e 
oficinas, tudo isso com 
uma monitoria 
diferenciada para 
fazer o nosso dia 
muito mais divertido. 

03/07 

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

 

 

 

Dia do Brinquedo 

Neste dia cada um 
poderá trazer seu 
brinquedo preferido. 

 

 

Atividade aquática  

 

Atividade aquática em 
piscina aquecida (trazer 
kit natação ) 
 
 

 

04/07 

 

Cinema na escola 
um dia muito 
aconchegante.... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Robótica  

Projeto livre e 
atividades diversificadas 
(trazer nesse dia tablete 
ou jogos eletrônicos ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atividade aquática  
 
Atividade aquática em 
piscina aquecida (trazer 
kit natação ) 
 
 

05/07 

 

Grupo Curumim 

 
Atividades como 
gincanas, torneios 
esportivos, atividades 
ambientais, lúdicas e 
oficinas, tudo isso com 
uma monitoria 
diferenciada para fazer o 
nosso dia muito mais 
divertido. 
 

SOS Ambiental  

O teatro ambiental é uma 

atividade desenvolvida 

com animais da fauna 

brasileira... Muito legal 

não perca!!! 
 



 

08/07  

Hoje é dia de 

passeio .... 

 
 
Um dia inteirinho de 
atividades no Recanto 
Paulo da Cruz 
acompanhados das nossas 
educadoras e da monitoria 
da Equipe Curumim 
 

Saída do colégio 8h 

Retorno: 17h no colégio 

 

   Levar uma troca 

de roupa 

 
 

 
 

 
 
 

 

09/07 

   
 
 
 
 Nesse dia não 
teremos Acampaulo 
devido ao feriado.   

10/07 

Robótica  

Projeto livre e atividades 
diversificadas (trazer 
nesse dia tablete ou jogos 
eletrônicos ) 
 

Vamos jogar? 

Neste dia cada um 
poderá trazer seu jogo de 
tabuleiro preferido. 
 

Piquenique 

divertido 

Uma ótima pedida para para 
nossas  férias é aproveitar o 
dia para fazer um 
piquenique. 
Nesse dia teremos um 
lanche comunitário, cada 
educando deverá trazer o 
prato que mais gosta para 
fazermos um grande 
piquenique com direito a 
várias brincadeiras, será um 
dia inesquecível... 
Aguardem! 
 

Atividade aquática  
 
Atividade aquática em 
piscina aquecida (trazer 
kit natação ) 
 

 

11/07 

 

Informatizando 

Jogos e desafios 
on line 
 

 

Culinária 

divertida  

 
Um receita especial 
criada só para você! 
 

Atividade aquática  
 
Atividade aquática em 
piscina aquecida (trazer 
kit natação ) 
 
 
 
 
 
 

Jogos de 

quadra... 

 
Nesse dia você poderá 
vir com a camisa de seu 
time preferido... 

12/07 

 

 

Atividade aquática  

 

Atividade aquática em 
piscina aquecida (trazer 
kit natação ) 
 
 
 

 

 

 

Ciclismo 

 
Neste dia você poderá 
trazer sua bicicleta, 
teremos um dia com 
muitas pedaladas em 
nosso Centro esportivo. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gincana Premiada  
Caça ao tesouro... 
preparem-se!!! 
 
 

 


