
 

AS FÉRIAS CHEGARAM! 

 

 

 

 

SEMANA BRINCADEIRAS DE QUINTAL 
 

 

SEMANA FAZENDO ARTE  

 

SEMANA ACQUA PLAY 
 

AS FÉRIAS CHEGARAM AO FIM!  

 
 
 
 
 
 

 09-01 (2ªFeira) 

Acerte o Alvo: Utilizando esponjas e 

giz vamos brincar de acerte o alvo.  

Brincar e pular é só começar: Pular 

Corda, Elástico e Amarelinha... 

 

16-01 (2ªFeira) 

Natureza e Arte: Usando 

elementos da natureza as 

crianças irão contornar e 

identificar suas formas criando 

uma linda paisagem. 

23-01 (2ªFeira) 

Brincando com Bexigas: Na 

semana aquática a bexiga vira 

bola e o esporte e animação.  

Com bexiga d´água pra todo 

lado todo mundo acaba 

molhado! 

30-01 (2ªFeira) 

Buffet Infantil: Fechar as nossas 

férias embaladas por brincadeiras 

e deliciosas comidinhas! 

 

 

 10-01 (3ªFeira) 

Explorando os sentidos: Caixa 

misteriosa, Cobra cega, Adivinha o 

que é, acerte a bexiga... O que 

será que vão encontrar? 

 

17-01 (3ªFeira) 

Cinema no Atrium 

 

“ Moana - Um mar de 
Aventuras” 

 

 

24-01 (3ªFeira) 

Esporte Aquático 

 

Hum... se refrescar e exercitar 
na piscina com profissionais de 

natação. 
 

31-01 (3ªFeira) 

Culinária Volta às aulas: Mousse 

de Frutas 

Painel Coletivo: “Brincar e se sujar 

é só começar... 

#estamosdeférias”, juntas as 

crianças deixarão seu registro 

construindo um lindo painel de 

férias. 

 11-01 (4ªFeira) 

Brincadeiras de Roda: Passa anel, 

Batata Quente, Corre Cotia, História 

da Serpente... Vamos resgatar 

muitas brincadeiras! 

18-01 (4ªFeira)  

Pintura com gelo: Com uma 

curiosa técnica as crianças irão 

pintar com gelo colorido. 

Culinária: Para refrescar, na 

Cozinha Gourmet, preparão o seu 

gelinho. 

25-01 (4ªFeira) 

Lona com Sabão: Escorregar, 

brincar, jogar futebol na água 

com sabão. 

  

05-01 (5ªFeira) 

Acolhimento: Vamos iniciar 

nossas férias com muitas 

brincadeiras e jogos coletivos, 

como Mini golf, Minibasquete, 

Perseguindo a Bola, 

Voleibol com balões.... Prepare-

se para a diversão!! 

12-01 (5ªFeira) 

Cantando e dançando: Just Dance, 

Karaokê, Quiz Musical... Siga o ritmo 

e garanta a animação! É dia de 

soltar a voz e mexer o esqueleto. 

19-01 (5ªFeira) 

Escultura com argila: Mãos na 

massa... na sala de possibilidades, 

utilizando a técnica com a argila 

e sua imaginação as crianças irão 

se divertir criando esculturas. 

26-01 (5ªFeira) 

Competindo com Águaaa!!! 

Passa a água: As crianças vão se 

dividir em equipes passando a 

água no balde sem deixar cair. 

Brincadeiras com Esponja: Se 

refrescar e gastar muita energia 

em uma competição de quem 

enche o balde primeiro. 

 

06-01 (6ªFeira) 

Faz de conta: Neste dia as 

crianças irão entrar no mundo 

da fantasia e do faz de conta... 

Mini Mercado, Barbearia, Sabão 

de beleza, Casinha...  

 

13-01 (6ªFeira) 

Pic Nic: Delicioso pic nic com a 

turma no Parque Regional. 

Brincar e comer ao ar livre... Hum 

que delícia! 

20-01 (6ªFeira)  

Desenho secreto: Pintando com 

giz de cera, em uma folha com o 

giz de cera branco, as crianças 

irão fazer um desenho que será 

revelado pelo seu amigo usando 

tinta guache. 

27-01 (6ªFeira)  

Equilibrando: Equilibrando copos 

com água em uma 

bandeja...ganha quem derrubar 

menos água dos copos. 

Gincana Aquática: diferentes 

brincadeiras com muita água e 

diversão. 

 


