
Arvense apresenta: Verão = Férias = Arvense 2021 

PROGRAMAÇÃO COLÔNIA DE FÉRIAS DO ARVENSE 2021 (vespertino) - Crianças de 06 a 10 anos 

 

 2ª semana                             

*Todos os dias as crianças devem trazer uma mochila com toalha, boné, garrafa d´água, casaco, roupa extra e 03 máscaras para troca. 

As atividades descritas poderão ser alteradas ou incluídas conforme o clima (parque aquático e demais brincadeiras com água). 

Hora Segunda-feira (11/01) Terça-feira (12/01) Quarta-feira (13/01) Quinta-feira (14/01) 
Sexta-feira (15/01) 

13h30 às 

13h45 

 

Acolhida na sala/pátio 

Organização dos materiais 

pessoais (15´) 

Acolhida na sala/pátio 

Organização dos materiais 

pessoais (15´) 

Acolhida na sala/pátio  

Organização dos materiais 

pessoais (15´) 

Acolhida na sala/pátio  

Organização dos materiais 

pessoais (15´) 

Acolhida na sala/pátio 

Organização dos materiais 

pessoais (15´) 

13h45 às 

14h 

 

Roda inicial: acolhendo as falas 

das crianças e explicando as 

atividades do dia e as regras de 

convivência. 

Cantigas de roda (15´) 

Roda inicial: acolhendo as falas 

das crianças e explicando as 

atividades do dia e as regras de 

convivência. 

Cantigas de roda (15´) 

Roda inicial: acolhendo as falas das 

crianças e explicando as atividades 

do dia e as regras de convivência. 

Cantigas de roda (15´) 

Roda inicial: acolhendo as falas das 

crianças e explicando as atividades 

do dia e as regras de convivência. 

Cantigas de roda (15´) 

Roda inicial: acolhendo as falas 

das crianças e explicando as 

atividades do dia e as regras 

de convivência. 

Cantigas de roda (15´) 

14h às 

15h 

Atividades pedagógicas (leitura, 

escrita e matemática) / Jogos - 

Mind Lab 

Aquaplay – 

 brincadeiras com água no 

Terraço 

 

Atividades pedagógicas (leitura, 

escrita e matemática) / Jogos - 

Mind Lab 

Aquaplay – 

 brincadeiras com água no Terraço 

 

Atividades pedagógicas (leitura, 

escrita e matemática) / Jogos - 

Mind Lab 

15h às 

16h 

Música –  

jogos e desafios   

 

Robótica  Parque Robótica  

 

Parque 

16h às 

16h30 

Higienização/hora da fruta/ 

lanche/higienização bucal 

Higienização/hora da fruta/ 

lanche/higienização bucal 
Higienização/hora da fruta/ 

lanche/higienização bucal 

Higienização/hora da fruta/ 

lanche/higienização bucal 

 

Higienização/hora da fruta/ 

lanche/higienização bucal 

16h30 às 

17h30 

Inglês –  

Jogos, músicas e desafios  

 

Atividades pedagógicas (leitura, 

escrita e matemática) / Jogos - 

Mind Lab 

Inglês –  

Jogos, músicas e desafios 

 

Atividades pedagógicas (leitura, 

escrita e matemática) / Jogos - 

Mind Lab 

Inglês –  

Jogos, músicas e desafios 

  

17h30 às 

18h 

Brincadeiras de queimada e 

futebol 

Oficina de malabares e de 

máscaras  
Oficina de pintura e desenho 

 

Música –  

jogos e desafios   

 

 

Oficina de Origami 

18h às 

18h30 
Jantar/higienização bucal Jantar/higienização bucal Jantar/higienização bucal  Jantar/higienização bucal 

 

Jantar/higienização bucal  



Arvense apresenta: Verão = Férias = Arvense 2021 

PROGRAMAÇÃO COLÔNIA DE FÉRIAS DO ARVENSE 2021 (vespertino) - Crianças de 06 a 10 anos 

 

3ª semana                             

*Todos os dias as crianças devem trazer uma mochila com toalha, boné, garrafa d´água, casaco, roupa extra e 03 máscaras para troca. 

As atividades descritas poderão ser alteradas ou incluídas conforme o clima (parque aquático e demais brincadeiras com água). 

Hora Segunda-feira (18/01) Terça-feira (19/01) Quarta-feira (20/01) Quinta-feira (21/01) 
Sexta-feira (22/01) 

13h30 às 

13h45 

 

Acolhida na sala/pátio 

Organização dos materiais 

pessoais (15´) 

Acolhida na sala/pátio 

Organização dos materiais 

pessoais (15´) 

Acolhida na sala/pátio  

Organização dos materiais 

pessoais (15´) 

Acolhida na sala/pátio  

Organização dos materiais 

pessoais (15´) 

Acolhida na sala/pátio 

Organização dos materiais 

pessoais (15´) 

13h45 às 

14h 

 

Roda inicial: acolhendo as falas 

das crianças e explicando as 

atividades do dia e as regras de 

convivência. 

Cantigas de roda (15´) 

Roda inicial: acolhendo as falas 

das crianças e explicando as 

atividades do dia e as regras de 

convivência. 

Cantigas de roda (15´) 

Roda inicial: acolhendo as falas das 

crianças e explicando as atividades 

do dia e as regras de convivência. 

Cantigas de roda (15´) 

Roda inicial: acolhendo as falas das 

crianças e explicando as atividades 

do dia e as regras de convivência. 

Cantigas de roda (15´) 

Roda inicial: acolhendo as falas 

das crianças e explicando as 

atividades do dia e as regras 

de convivência. 

Cantigas de roda (15´) 

14h às 

15h 

Aquaplay – 

 brincadeiras com água no Terraço 

Brincadeiras de queimada  

e futebol 

 

Circuito divertido (30’) + Basquete 

(30’) 

Aquaplay – 

 brincadeiras com água no Terraço 

 

Brincadeiras de queimada e 

futebol 

15h às 

16h 

Música –  

jogos e desafios   

 

Robótica  
Chute ao gol (30’) + Queimada 

(30’) 
Robótica  

 

Culinária 

16h às 

16h30 

Higienização/hora da fruta/ 

lanche/higienização bucal 

Higienização/hora da fruta/ 

lanche/higienização bucal 
Higienização/hora da fruta/ 

lanche/higienização bucal 

Higienização/hora da fruta/ 

lanche/higienização bucal 

 

Higienização/hora da fruta/ 

lanche/higienização bucal 

16h30 às 

17h30 

Inglês –  

Jogos, músicas e desafios  

 

Jogos Mind-Lab 

Inglês –  

Jogos, músicas e desafios   

 

Atividades pedagógicas (leitura, 

escrita e matemática) / Jogos - 

Mind Lab 

Inglês –  

Jogos, músicas e desafios  

 

17h30 às 

18h 

Atividades pedagógicas (leitura, 

escrita e matemática) / Jogos - 

Mind Lab 

Atividades pedagógicas (leitura, 

escrita e matemática) / Jogos - 

Mind Lab 
Parque 

 

Música –  

jogos e desafios   

 

 
Atividades pedagógicas (leitura, 

escrita e matemática) / Jogos - 

Mind Lab 

18h às 

18h30 
Jantar/higienização bucal Jantar/higienização bucal Jantar/higienização bucal  Jantar/higienização bucal 

 

Jantar/higienização bucal  


