OFICINA DE FÉRIAS DE VERÃO/2017
O PROJETO INTEGRAÇÃO VOLTOU COM TUDO E TEREMOS NOSSA TRADICIONAL OFICINA DE VERÃO COM UMA
PROGRAMAÇÃO MUITO DIVERTIDA, COM GOSTINHO DE FÉRIAS! CONFIRA!

Maternal 1A E 1B
23/01

24/01

25/01

26/01

27/01

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

 Aventuras na
fazendinha;
 Sessão cinema;
 Brincadeiras com
tecidos;
 Culinária;

 Histórias variadas
(Os alunos deverão trazer de
casa um livro de sua
preferência);

 Corpo e
 Circuito sensorial;
movimento;
 Pintura livre com guache
 Bolas;
(trazer roupa que possa
 Bambolês;
sujar);
 Bolinha de
 Bandinha (trazer um
sabão;
instrumento Musical);
 Desenho com giz

Bolinha
de sabão;
de cera;

30/01
Segunda-feira
 Artes com tinta
guache;
 Brincadeira de
roda;
 Carimbos com
rolinho de papel
higiênico (trazer
de casa o rolinho
de papel
higiênico);

31/01
Terça-feira
 Brinquedoteca (jogos
de montar);
 Esconde esconde;
 Desenho com giz de
cera;
 Jogos de movimento
com fita crepe;

 Artes com plástico
bolha;

 Discoteca baby;
 Faz de conta (os alunos
deverão trazer de casa
um brinquedo
preferido);
 Colagem;
 Dramatização;

 Cabaninha de
histórias;

01/02
Quarta-feira
 Pesque objetos;
 Bolão, escorrega,
barra;
 Atividades
sensoriais;

02/02
Quinta-feira
 Desafios: subir,
descer e circuito;
 Artes com mingau;
 Contação de história
na área externa;

03/02
Sexta-feira
 Pista de obstáculos;
 Banho de mangueira;
 Piquenique na
fazendinha;

OFICINA DE FÉRIAS DE VERÃO/2017

INTEGRAÇÃO 1
23/01
•

Balada (manhã e
tarde)

Brincadeiras com
músicas e brinquedos
cantados.

24/01
•

Brincadeiras com
bolas, cordas, cones,
bambolês, etc.

30/01
• Oficina de culinária
Sacolé de frutas
Sanduíche de
carinha

Recreação

31/01
•

25/01
• Aniversário de bonecas
Os alunos poderão
trazer bonecas e bonecos.

01/02

Passeio ciclístico • Piquenique de frutas
• Jantar de Gala
Trazer bicicleta ou
Trazer roupa de
velotrol
passeio para o jantar.

26/01
•

Oficina de arte e
pintura

Os alunos deverão vir
de roupas que possam
sujar de tinta.

27/01
•

Trazer roupa de
banho.

02/02
• Festa do pijama
Trazer pijama

Banho de
mangueira

03/02
•

Brincadeiras com
bolinhas de sabão
no espaço verde.

ccc Cineminha

INTEGRAÇÃO 2 e 3
23/01
•

24/01
•

Festa das cores
(manhã e tarde)

Os alunos poderão
usar camisa preta ou
branca para a atividade.

Os alunos deverão
trazer roupa para sujar
de tinta.

30/01
• Passeio ciclístico
(manhã e tarde).

Oficina de arte
no pátio branco
e fantoche.

31/01
•

14h30 às 16h30 Banho de piscina
com churrasco.

Trazer bicicleta.
Trazer roupa de
banho.
• Cinema com pipoca.

25/01
• Aniversário de bonecas;
• Oficina de cup cakes.
Os alunos poderão
trazer bonecas e bonecos.

26/01
•

09h30 às 12h Banho de piscina
com churrasco.

27/01
•

“Paint bola” (manhã
e bola)
Roupa de banho.

Trazer roupa de banho
• Cinema com pipoca.

01/02
• Piquenique
(Frutas, sucos, pão de
queijo,bolo e biscoitos)

02/02
• Festa do pijama
Trazer pijama
• Balada.

03/02
• Teatro dos professores:
Os três porquinhos.
• Jantar de Gala
Trazer roupa de passeio
para o jantar.

