
 
CURSO DE FÉRIAS BABY 

Julho / 2018 
       Berçário 

 
Caros Pais, 
 

Confiram a programação especial do Curso de Férias Baby com 
oficinas criativas, esportivas, jardinagem, estimulação musical e 
motora, culinária e muita diversão! 

As atividades com programação especial serão dirigidas para 
crianças do Berçário de 2 a 27 de julho. 

 

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL: 
 

De  02 a 06/07 – Semana das Cores.                

2ª. feira – Recepção de Boas-vindas! – Café da manhã e lanche da tarde 
no deck – Era uma vez... – “As Cores do Mundinho” - Contação de histórias 
– Trazer o seu livro preferido (identificado). 
 
3ª. feira – Oficina de Arte – Brincando com tintas – “Mixer de cores”.  
 
4ª. feira – Atividade Nutricional – Escultura de legumes com 
degustação. 
 
5ª. feira – Estimulação Baby – Brincando com bolas na quadra – trazer 
uma bola (identificada).  
                   

   6ª. feira – FESTA COLORIDA –Trazer roupas coloridas, diferentes ou 
engraçadas - Atividades com música e dança – Desfile Baby. 
 

De 09 a 13/07 – Semana das frutas. 

2ª. feira – Feriado 
 

3ª. feira – Oficina de Arte – Carimbo de frutas com tinta. 
                   
4ª. feira – Atividade Nutricional – Salada de frutas. 

 
   5ª. feira – Estimulação Baby – Música e movimento – Orquestra com 
utensílios de cozinha e sucatas.  
 
   6ª. feira – FESTA DO PIJAMA – Trazer um pijama - Lá vem história... – 
“A cesta da Dona Maricota” - Contação de histórias.  
 
 



 
 
 

 

De 16 a 20/07 – Animais Marinhos. 

2ª. feira – Era uma vez... – “Festa no Mar”. Apresentação Musical com as 
professoras.  

 
3ª. feira – Oficina de Arte – Painel do fundo do mar - confecção coletiva. 
 
4ª. feira – Atividade Nutricional – Cookies de banana. 
 
5ª. feira – Estimulação Baby – Túnel com obstáculos e cama de gato.  
 
6ª. feira – FESTA DA AMIZADE– Dia do Amigo – amigo-secreto de livro. 
(Trazer um livro novo no valor de até R$ 40,00). 
 

 

De 23 a 27/07 – Animais da fazenda. 

2ª. feira – Era uma vez... – “Surpresas da fazenda” – Contação de histórias 
- Teatro baby – com as professoras. 
                   
3ª. feira – Oficina de Arte – Massinha artesanal – modelagem dos 
animais do campo. 
 
4ª. feira – Atividade Nutricional – Chips de Batata doce. 
 
5ª. feira – Estimulação Baby – Caixa Surpresa. Atividade Criativa – 
Confecção de um lindo cartão para o Dia dos Avós. 
 
6ª. feira – FESTA JULINA NO CAMPO - Trazer uma roupa caipira ou 
country.  
 

 

 Programação sujeita à alteração. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


