As férias de julho
FÉRIAS ENCANTADAS
1ª semana: Senta que lá vem a
história
Quem é que não conhece as
histórias dos contos de fadas, com
seus príncipes e princesas e
também as bruxas más?! São
clássicos da literatura infantil e
sobrevivem a gerações e agora
estarão nas nossas FÉRIAS
ENCANTADAS, mergulhar num
ambiente mágico dos Contos de
Fada, com muito aprendizado
sobre os contos e com muitas
histórias “carochinha”, mas
principalmente com muita
diversão!
03/07 (2ª feira)
Nosso Reino, nossa sala!
Os alunos escolherão uma história
e transformarão a sala no cenário
da mesma, com muita arte,
pintura, recorte e colagem.
04/07 (3ª feira)
É hora da História!!!
Contação em ambiente com
cenários de acordo com as
histórias e seus personagens numa
dinâmica diferente e divertida
como o cesto de histórias,
músicas, teatro de sombras,
fantoches... e muito mais.
05/07 (4ª feira)
Hum! Delícia é dia de...Culinária
Suco de maçã - Maçãs do conto
da Branca de Neve.
06/07 (5ª feira)
Cineminha na escola
É hora de sentar, relaxar e curtir os
filmes de contos.
07/07 (6ª feira)
O autor sou eu – Meu conto
encantado
Vão se envolver, viver e montar
seu próprio conto com os mais
diferentes objetos, personagens e
cenários.

2ª Semana: É hora de fazer Arte!
10/07 (2ª feira)
É criação, é diversão é dar asas à
imaginação!!!
Transformar caixas de papelão
num castelo ou casarão de
acordo com a história criada na
semana anterior!
11/07 (3ª feira)
É Oficina, é Arte!
Criar os cenários e os personagens
das histórias utilizando diferentes
materiais é uma das propostas
desta semana.

3ª semana: Os Reinos e suas
brincadeiras.
17/07 (2ª feira)
Jogos Cooperativos entre os
Reinos – parte 1
Cada turminha será um reino,
brincando entre si com as
diferentes brincadeiras de
ontem, hoje e sempre... como:
Cabo de Guerra, passando o
Bambolê, Nó Humano, Pulo
Gigante, Jogos de tabuleiro,
Quebra-cabeças, Amarelinha,
siga o mestre, brincando de
adivinhação...
18/07 (3ª feira)
Teatro: A menina e o Urso
(Passeio)

4ª semana: Baile Encantado
A grande semana chegou, com
a preparação do tão esperado
evento dos reinos... O Baile
Encantado!!!
24/07 (2ª feira)
Máscaras e espadas... escudos
e coroas...
Preparando os acessórios para o
Baile
25/07 (3ª feira)
Cinemark: Meu Malvado
Favorito 3
(Passeio)
26/07 (4ª feira)
Let's tell stories in English – part 1

12/07 (4ª feira)
Culinária: Biscoitinho doce – João
e Maria
13/07 (5ª feira)
Convite aos Reinos – Baile
Encantado
Criar o convite para grande dia: O
BAILE ENCANTADO, que já tem dia
e hora marcado!
14/07 (6ª feira)
Cineminha na escola
É hora de sentar, relaxar e curtir os
filmes de contos da semana.

19/07 (4ª feira)
Jogos Cooperativos entre os
Reinos – parte 2
Jogo da memória, Escondeesconde, Bolhas de sabão, Caça
ao tesouro, Cabra-cega, Jogo
da velha, Telefone sem fio, Quizz,
Corrida de obstáculos, Jogo de
taco, entre outras.

Nesta semana também teremos
atividades do Bilíngue
preparadas pelas Teachers.

18/07 (5ª feira)
Cineminha na escola
É hora de sentar, relaxar e curtir
os filmes de contos da semana.

28/07 (6ª feira)
Baile Encantados!!!
Baile de fantasias de seus
personagens favoritos deste
mundo dos contos de fadas

19/07 (6ª feira)
As frutas do baile da Cinderela
Culinária: Salada de fruta, e um
divertido piquenique

27/07 (5ª feira)
Let's tell stories in English – part 2
Atividades do Bilíngue
preparadas pelas Teachers.

31/07 (2ª feira)
Prô Kids – Atividades Esportivas
para volta as aulas com muita
energia!

Quem quiser que conte
outra vez!
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