
COLÔNIA DE FÉRIAS ARVENSE 

VERÃO = FÉRIAS = ARVENSE 2021 

Verão lembra... brincadeiras com água, sol, calor, 
sorvete, piqueniques, gargalhadas, desafios, 
descobertas... 

Férias lembram... família, alegria, aventuras, 
diversão, brincadeiras, amarelinha, queimada... 

Arvense lembra... amigos, trocas, aprendizagens, 
robótica, futebol, dança, música, meditação, teatro, 
leitura, masterchef, diversão, equipe de professores 
divertida e confiável. 

Para os que não irão viajar, temos uma ótima opção 
para as três primeiras semanas de janeiro: é a 
Colônia de Férias do Arvense!!! A Colônia de Férias 
Arvense acontecerá de 4 a 22 de janeiro, todas as 
tardes, das 13h30 às 18h30 para alunos do berçário 
ao 5º ano. Ofereceremos muitas atividades 
recreativas, como robótica, brincadeiras, jogos, 
atividades pedagógicas (leitura, escrita, 
interpretação e as quatro operações matemáticas), 
oficinas de artes e modelagem, lanche e jantar. E 
tudo isso com a segurança e protocolos que vocês já 
conhecem: álcool em gel, higienização frequente das 
mãos com água e sabão, uso de máscaras, 
distanciamento social, ambientes higienizados a 
cada duas horas, higienização de objetos e 
superfícies após o uso, tapetes sanitizantes e equipe 
de profissionais com todos os EPI’s (Equipamentos 
de Proteção Individual). 

O Colégio Arvense segue todos os protocolos 
sanitários e solicita que todos os responsáveis leiam, 
o PERAPA (Plano Estratégico de Retomada das 
Atividades Presenciais do Arvense), disponível em 
nosso site (www.arvense.com.br), para ciência das 
medidas de combate ao COVID-19.  

Os alunos matriculados na Colônia de Férias seguirão 
diariamente esses protocolos e seus responsáveis se 
comprometem a apoiar a escola em todas as 
solicitações determinadas por lei. 

Aulas específicas por semana: música (2), inglês (3), 
robótica (3), biblioteca (2) e culinária (2). Atividades 
pedagógicas – apenas para alunos do Ensino 
Fundamental – (5). 

CHECKLIST – 3 a 10 anos 

Muda de roupa extra e fraldas na 
mochila; 

Lancheira de fácil higienização;  

Garrafa de água com nome; 

Unhas aparadas; 

Cabelos presos; 

Sapato fechado; 

Declaração de Responsabilidade;  

Cartão de vacina atualizado (cópia, se 

não for aluno da escola); 

Realizar o autodiagnóstico todos os dias 
no aplicativo Escola em Movimento; 

Kit bucal: escova e pasta de dente;  

 

1 toalha pequena para higiene pessoal; 

 

3 máscaras para trocas durante a tarde; 

 

Roupa de banho – sunga ou biquíni – e 

toalha de banho. 

 

http://www.arvense.com.br/

