Programação do Curso de Férias – Janeiro de 2014
Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

13

14

15

16

17

Recreação.
Oficina de jogosbrincadeiras com bola e
bonecas.
Brincadeiras com água
(banho de mangueira).

Oficina de artes - vamos
deixar a imaginação rolar
solta.
Oficina de histórias- um dia
para ouvir e contar
histórias.

Brincadeiras com água
(banho de mangueira) os
alunos deverão trazer sunga,
biquíni, toalha e protetor.
Cineminha com pipoca no
Colégio.

Dia do Sorvete.
Traga uma roupa colorida.
Brincadeira com bolinhas
de sabão.

Meninos x Meninas.
Salgado x Doce.
Atividades de Culinária.
Todos vão apreciar a
culinária dos amigos.

20

21

22

23

24

Dia da Academia: Diálogo
sobre exercícios físicos e
sua importância e explicação
das atividades a serem
realizadas.
Aula com o Prof. Jessé.

Dia do Brinquedo.
Traga brinquedos de casa
para brincar com seus
amigos.

Dia da Beleza: meninas
vão passar batom e
arrumar os cabelos e os
meninos, o cabelo.
Passeio no Orquidário com
o Tio Ademir, à tarde.

Dia da Floricultura:
Conversar com as crianças
sobre a importância das
plantas, suas partes e
alimentos. Plantar sementes.
Trazer recortes de revistas
com plantas e flores.

Dia do Cachorro-Quente.
Trabalhos com sucata,
glitter, tintas, colagens.
No final, as crianças
levarão os trabalhos para
casa.

Programação do Curso de Férias – Janeiro de 2014
Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

27

28

29

30

31

Dia da bicicleta: (A bicicleta
poderá ficar na escola
durante esta semana).
Festa à Fantasia: trazer
fantasia de casa. No final,
teremos um piquenique.

Dia do Origami: Vamos
ensinar dobraduras.
As crianças terão que
desenvolver a habilidade
motora e muita atenção para
conseguir dobrar de maneira
correta.

Horticultura: As crianças
irão confeccionar um vaso
com garrafa plástica e em
seguida plantar.
Passeio no Horto de São
Vicente, à tarde.

Dia da Modelagem.
Com uma mistura com
farinha de trigo, água e
anilina vamos fazer
massinhas e modelar.
Atividade com argila.

Festa de Encerramento.
Brincar, cantar e dançar.
Comida (doce e salgado).
Acampadentro.

Obs.:
- Os alunos só poderão trazer brinquedos no dia 21/01 (não esqueça de colocar nome);
- Algumas atividades dependerão da condição climática;
- No dia 16/01, cada pai ou responsável deve trazer um pote de sorvete;
- No dia 17/01, os meninos deverão trazer 100 gramas de mussarela e as meninas deverão trazer 100 gramas de presunto;
- No dia 17/01, os meninos deverão trazer pão para hot-dog e as meninas latinha de salsicha tipo Viena;
- No dia 29/01 as crianças deverão trazer garrafa PET de 2 litros.
Atenciosamente,
Equipe Colégio Alexandre Herculano

