
 
 

CURSO DE FÉRIAS  
Julho / 2018 

Educação Infantil 
 

 
 
Caros Pais, 
 

Confiram a programação especial do Curso de Férias com oficinas 
criativas, esportivas, jardinagem, atividades bilíngue, cozinha 
experimental, festas temáticas e muita diversão! 

As atividades serão dirigidas para alunos do Carminho de 2 a 6 anos, 
no período de 2 a 27 de julho. 

 

PROGRAMAÇÃO: 

 
 

 

De 02 a 06/07. 

2ª. feira – Recepção de Boas-vindas! – Café da manhã e lanche da tarde 
no parque de grama. Era uma vez... – “Bom Dia Todas as Cores!” - 
Contação de histórias e confecção do painel coletivo. 
3ª. feira – Oficina Criativa – Trazer sucatas (lata de leite, garrafa pet, 
caixa de sapato, etc) para confecção de bonecos e carrinhos. 
4ª. feira – Brincando de casinha e cinema com pipoca – Trazer 
bonecos, bonecas e carrinhos (identificados). 
5ª. Feira – My friend’s face – Atividade Bilíngue. 
6ª. Feira – Festa à fantasia – Trazer uma fantasia – Brincadeiras com 
música: corrida em duplas, dança das cadeiras, corre cotia e outras bem 
divertidas. 

 

 

De 09 a 13/07. 

2ª. feira – Feriado  
3ª. feira – Mundo da Cores – Brincadeiras com bambolês, cordas, bolas 
e cones e Oficina de criação: Releitura de obras de Gustavo Rosa em 
tela. 
4ª. feira – Criança Cientista – Experiência das cores. 
5ª. feira – Color’s Mosaic and Color’s Bowling – Atividade Bilíngue. 
6ª. feira – Festa das Cores com cinema – Trazer roupas coloridas e um 
biscoito de sua preferência. Oficina de Criatividade e Coordenação 
Motora – Jogos de encaixe.  
 

 



 
 

 

De 16 a 20/07. 

                
2ª. feira – Lá vem história... – “Hugo Xampu” - Oficina Criativa: confecção 
do Hugo Xampu e do painel coletivo. 
3ª. feira – Circuito do Hugo – com bambolês, corda e obstáculos. 
4ª. feira – Caça ao tesouro – Gincana e Atividade nutricional – 
Sanduíche natural – monte o seu.  
5ª. feira – Let’s eat fruits! – Atividade Bilíngue. 
6ª. feira – Dia Radical – Trazer bicicleta, velotrol, skate ou patins –  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. 

2ª. feira – Um dia na fazenda – Oficina Criativa: painel coletivo. Lá vem 
história... – “Menina bonita do laço de fita” – teatro das professoras. 
3ª. feira – Oficina de Jardinagem – Plantando e cuidando da horta. Dia 
dos jogos - trazer um jogo de tabuleiro (identificado) 
4ª. feira – Farm Animals Bingo – Atividade Bilíngue.  
5ª. feira – Cozinha experimental – Biscoitinhos da Vovó e Cinema na 
escola – “O Mágico de Óz”. 
6ª. feira – Festa Julina na fazenda – Trazer roupas caipiras ou country e 
um prato típico da festa (salgado ou doce) – Atividades com música e dança.  
 
 

 
Informações importantes: 

 
 Período Ampliado - não haverá programação especial nos dias 30 e 31 

de julho, pois estaremos reorganizando a escola para volta ao período 
letivo. 

 Dia 01/08, 4ª feira – Início das aulas do 2º semestre. 
 Programação sujeita à alteração. 
 Maiores informações com a coordenação do Carminho. 

 

 
Coordenação. 

 
 
 
 
 

 


