
 

 
CURSO DE FÉRIAS  

Julho / 2017 
Fundamental I (2º ao 6º ano) 

 
 
Srs. Pais, 

O curso de férias acontecerá de 03 a 28 de julho, das 8h às 17h. 

Poderão contratar o período integral ou meio período: manhã ou tarde por dia, por semana ou 

o mês todo. 

 

1ª opção Período integral 8h às 17h 2 lanches 
1 almoço 

2ª opção Meio período: 
manhã ou tarde 

8h às 12h ou 
13h às 17h 

1 lanche 

  

     VALORES: 

 8h às 12h ou 13h às 17h  8h às 17h 

DIÁRIA R$ 65,00 R$ 110,00 

SEMANAL R$ 300,00 R$ 490,00 
MENSAL R$ 1.040,00 R$ 1700,00 

HORA EXTRA  R$ 25,00 (sem janta) 

 

 

A alimentação (lanches e almoço) está incluída no valor, de acordo com o período contratado. 

Lanche manhã Almoço Lanche tarde 

9h 12h 15h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMAÇÃO 

 

 

Atividades comuns para todas as semanas: 

 exercícios com corda e bola 

 jogo com bola 

 jogo de tabuleiro 

 contação de história 

 cinema com pipoca 

 brincadeiras: estátua, morto-vivo, barra-manteiga, pata-choca, lenço-
atrás, dança das cadeiras, amarelinha, esconde-esconde, batata-
quente, telefone sem fio, alerta-cor, mãe da rua, lencinho na mão. 

 parque e areião 
 

 

1ª semana – 03/07 a 07/07 
 

 atividades comuns 

 oficina de construção: origami 

 oficina de arte: bichinho de meia (trazer meia de casa) 

 culinária: pizza de pão de forma 

 mídia: elaboração de um convite 

 festa à fantasia (trazer fantasia) 
2ª semana – 10/07 a 14/07 
 

 atividades comuns 

 oficina de construção: carimbo com legumes 

 oficina de arte: criação de fantoche 

 culinária: crepe doce e salgado 

 mídia: elaboração de um bilhete 

 festa das cores (vir com roupa bem colorida) 
3ª semana – 17/07 a 21/07 
 

 atividades comuns 

 oficina de construção: argila 

 oficina de arte: tela (pintura livre) 

 culinária: torta salgada 

 mídia: elaboração de uma propaganda de um brinquedo 

 festa piquenique (trazer um lanche bem gostoso para dividir com os 
amigos) 

4ª semana – 24/07 a 28/07 
 

 atividades comuns 

 oficina de construção: pipa ou boneca de pano 

 oficina de arte: criação de painel 

 culinária: brigadeiro na colher 

 mídia: elaboração de uma charge (meio ambiente) 

 festa Julina  
 

 
 Programação sujeita à alteração. 

                                                                                                                   Coordenação. 


