
   
AS FÉRIAS CHEGARAM 

 
01/07 (4ª feira) 

Gincana Animada: Circuito de 
brincadeiras na quadra: Corrida 

do saco, dança da maçã, Não 
deixe a bexiga cair... 

 
02/07 (5ª feira) 

Oficina de Arte: Inspirando-se 
nas obras do artista Vik Muniz, os 

alunos usarão milho, canjica, 
pipoca e amendoim para criarem 
um colorido e criativo painel com 
carinha de festa junina. É o Arraiá 

do Integral chegando, sô!  
 

03/07 (6ª feira) 
Arraiá do Integral: Dia da 

tradicional Festa Junina. Os 
alunos podem vir caracterizados. 
Trazer um prato de doce, salgado 

ou refrigerante. Vamos Dançar 
Quadrilha!! 

 
 

 

 
ESSE SOU EU! 

 
20/07 (2ª feira) 

Destrua este diário: Criaremos 
um diário partindo da ideia do 

livro: “Destrua este Diário”. 
Com diversos materiais (folhas 
coloridas, revistas, tintas, lápis 

de cor, giz de cera...). 
 

21/07 (3ª feira) 
Desfilando Estilos: É hora de 

montar um look casual e 
desfilar com sua criação (Os 

alunos virão vestidos de casa e 
incrementarão o visual com 

adereços oferecidos na escola) 
 

22/07 (4ª feira) 
Teatro Eva Wilma - Espetáculo 
“Luna e a Casa de Brinquedos”. 

23/07 (5ª feira) 
Oficina de Arte “Esse sou eu”: 

Autorretrato criativo com 
materiais alternativos. 

24/07 (6ª feira) 
Show de Talentos: 

Apresentação de dança, música, 
teatro, piadas, mágicas, 

malabarismo... 
 

 

 

ANIMANICS 
 

06/07 (2ª feira) 
Anima Mundi: Conheceremos a 
técnica usada na produção de 

animações com massinha e 
curtiremos um pouco de “Mio e 
Mao”, “A Fuga das Galinhas” e 

“Coraline”. 
 

07/07 (3ª feira) 
Cinemark - Divertida Mente 

Dia de assistir a uma animação na 
telona do cinema, com direito a 

pipoca, refrigerante e doce. 
 

08/07 (4ª feira) 
Hora de Inventar: Os alunos 

criarão personagens de animação, 
com massinha de modelar e 

organizarão uma criativa 
exposição. Darão movimento aos 

seus personagens usando a 
técnica aprendida no início da 

semana. 
 

09/07 (5ª feira) 
FERIADO 

 
10/07 (6ª feira) 

Cinéfilos: Momento de divulgar e 
apresentar sua criação em um 

festival de animação com 
massinha. 

 

 
 

 

 

PULGA NA IDEIA  

 
13/07 (2ª feira) 

Experimentando: Espaguete 
Dançarino? _ É isso mesmo! 
Nossos alunos vão colocar 

espaguete a dançar. Hora de nos 
surpreender com ciência.   

 
14/07 (3ª feira) 

Brincando de Cientista: 
Causaremos uma explosão de 

cores, produzindo espuma 
colorida. 

 
15/07 (4ª feira) 

Como as coisas funcionam: O 
universo incrível da física sendo 

desvendado pelos nossos 
pequenos cientistas.  

 
16/07 (5ª feira) 

Day Camp: Sítio Campestre 
Cantareira – Passando o dia na 

companhia da natureza e 
descobrindo um pouco mais 

sobre conservação do ambiente. 
 

17/07 (6ª feira) 
Física Diverte - Brincadeiras 

Curiosas: Bolinha no ar, Pesca 
Magnética e Corrida Maluca. 

 

 
 

 

 



 BRINCA INTEGRAL 

27/07 (2ª feira) 
Brincadeiras de quintal: Elefante 
Colorido, Cadê o Grilo?, Mamãe 

Posso ir e Balança Caixão.  
 

28/07 (3ª feira) 
Gincana no Parque Regional da 

Criança – Dia repleto de 
brincadeiras e animação com 

direito a um piquenique com os 
amigos (Enviar um lanche 

especial). 
 

29/07 (4ª feira) 
Quiz Animado – Jogo de 

perguntas com a famosa “Torta na 
Cara” para os competidores que 

erram as respostas. 
 

30/07 (5ª feira) 
Oficina de brinquedos: 

Confeccionaremos brinquedos 
com sucata e nos divertiremos 

brincando na quadra. 
 

31/07 (6ª feira) 
Festa à Fantasia – Arrasem na 

criatividade e criem uma divertida 
fantasia para se despedir das 

férias. É hora de dançar! (Escola 
oferecerá um lanche especial) 
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