
  AS FÉRIAS CHEGARAM 
 

01/07 (4ª feira) 
Acolhida de Boas Vindas 

Circuito de brincadeiras no 
Pátio Branco: Escorregador, 
Gangorra, Cavalinho, Gira-

gira. 

 

02/07 (5ª feira) 
Oficina de arte: Nossos 
pequenos deixarão suas 

marquinhas com tinta guache 
no papel, para compor a 

decoração do Arraiá do Baby. 
 

03/07 (6ª feira) 
Arraiá do Baby: Enviar um 

lanchinho especial. Vir 

caracterizado 

 

 

 
 

  

 

 

 

CORES, FANTASIAS E 
IMAGINAÇÃO 

 

20/07 (2ª feira) 
Oficina de Tinta Natural: Os 

pequenos farão arte com tinta 
natural preparada pelos alunos do 

Fundamental. 

 

21/07 (3ª feira) 
Gincana das cores: Boliche, tomba 

lata e bola na caixa (Tudo bem 
colorido e alegre) 

 

22/07 (4ª feira) 
Oficina de máscaras: A turminha 
confeccionará o acessório para a 

nossa festa de sexta-feira 

 

23/07 (5ª feira) 
Pintura e Diversão com bexigas: 

Os Bebês vão brincar e usar a 
bexiga em uma colorida oficina de 

arte. 

 

24/07 (6ª feira) 
Festa à Fantasia: Dia de muita 

animação no tradicional baile de 
máscaras (As mamães vão arrasar 

na criatividade e criar um look 
diferente com o que tiverem em 

casa) 

 

  

CARINHO E ACONCHEGO 
 

06/07 (2ª feira) 
Sessão de Cinema (com 

biscoito).  
Lalaloopsy 

 

07/07 (3ª feira) 
Minha Boneca de Pano: 

Resgatando a brincadeira da 
vovó: Ninando e Cuidando de 

bonecas de Pano. 
 

08/07 (4ª feira) 
Cabana com lençol: Dia do 

Pijama (Vir vestido de casa). 
Trazer o brinquedo predileto de 

casa.  

 

09/07 (5ª feira) 
Feriado 

 

10/07 (6ª feira) 

Teatro de Fantoches: 

“Rapunzel” 

Professoras farão uma contação 

de história especial 

 

  

 

 

 
 

 

BRINCADEIRA E MUITA 
DIVERSÃO 

 

13/07 (2ª feira) 
Desafios motores no Pátio 

Branco: túnel, bolas gigantes, 
almofadas, cilindros e cubos. 

 

14/07 (3ª feira) 
Brincadeiras no Parque: 
Casinha, escorregador e 

brincando com bolinha de 
sabão.  

 

15/07 (4ª feira) 
Estações de Jogos Simbólicos: 

Panelinhas, animais, bonecas e 

carrinhos. 

 

16/07 (5ª feira) 
Agita Baby: Brincadeiras 

musicais na Sala Multimídia: 
Imitando as coreografias do 

grupo “Palavra Cantada” 

 

17/07 (6ª feira) 
Disco Baby: Dança e muita 

alegria com música eletrônica 

para bebês 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÚSICA, DANÇA E 
ANIMAÇÃO 

 

27/07 (2ª feira) 
Brinquedos Musicais: Dia de 

descobrir e apreciar diferentes 
sons – Telefone, Corneta, Livro 

Musical e Chocalho. 

 

28/07 (3ª feira) 
Cantigas de Roda: Aumentando 

o repertório dos pequenos – 
Ensinando, cantando e 

brincando com novas cantigas. 
 

29/07 (4ª feira) 
Aula de Música: Apresentação 

de teclado. Professora fará uma 
atividade interativa com os 

bebês 
 

30/07 (5ª feira) 
Roda de Música: Brincando, 
fazendo barulho e som com 
violão, pandeiro e tambor. 

 

31/07 (6ª feira) 
Sambebê: Muita diversão com 

Música Popular Brasileira e 
desfile de acessórios (plumas, 

óculos e chapéus). 

 

 

 

Centro Educacional 
Interação 

 
 

Programação de Férias  
Julho de 2015 

Baby I e II 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 


