
 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 09-01 (2ªFeira) 
Pintura com gelo: Com uma curiosa 

técnica as crianças irão pintar com 

gelo colorido. 

 

 

 

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) 

 

“Vamos a la playa oh o-o-o-

oh”: Oba! é dia de praia. Pegue 

sua roupa de banho, protetor, 

chapeuzinho... E aí é só se 

divertir! 

30-01 (2ªFeira) 
Pic Nic: Delicioso pic nic com a 

turma no Parque da Escola. 

Brincar e comer ao ar livre... Hum 

que delícia! 

 10-01 (3ªFeira) 

Massinha Caseira: Criar, brincar e 

explorar... os pequenos vão 

descobrir formas, texturas e 

aromas. 

 

17-01 (3ªFeira) 

No escurinho do cinema: Filme 

com deliciosos biscoitos de 

polvilho... é sentar e aproveitar! 

 

24-01 (3ªFeira) 
Brincando com Bexigas: Na 

semana aquática a bexiga vira 

bola com brincadeiras e 

animação.  

Com bexiga d´água pra todo 

lado todo mundo acaba 

molhado! 

31-01 (3ªFeira) 
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) 

Culinária: Na cozinha Gourmet 

deliciosas saladinhas de frutas 

vão degustar! 

 

18-01 (4ªFeira)  

Brincando com sombras: 

Adivinhar, imaginar e descobrir 

todos os tipos de sombras. 

25-01 (4ªFeira) 

Dançando no Baby: Dançar e 

esticar o corpinho com fitas de 

papel crepom ao som de 

“Palavra Cantada”! 

  

05-01 (5ªFeira) 

Acolhimento: Vamos iniciar 

nossas férias com muitas 

brincadeiras e diversão! 

Iremos à brinquedoteca, ao 

parque e ainda faremos um 

passeio pela escola! 

 

12-01 (5ªFeira) 

Teatro com fantoches: Histórias 

encantadas e divertidas com 

dedinhos e mãozinhas irão criar. 

19-01 (5ªFeira) 

Mãos à obra: Aquário com 

caixa de papelão? É isso que 

vão criar! 

26-01 (5ªFeira) 

Aguçando os sentidos: Piscina 

das sensações... cheia de 

gelatina? Hum... além de sentir 

se pode saborear! 

 

 

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) 

Baladinha:  Siga o ritmo e garanta 

a animação! É dia de soltar a voz e 

mexer o esqueleto. 

20-01 (6ªFeira)  

Se sujar faz bem:  Lona com 

sabão é só escorregar, brincar e 

se jogar em plena animação na 

água com sabão. 

27-01 (6ªFeira)  
Brincadeiras com Esponja: Se 

refrescar e gastar muita energia... 

Quem quer encher o balde e se 

molhar? 

 


