
 

 

 

PROGRAMAÇÃO DA COLÔNIA DE FÉRIAS DE INVERNO – TURNO DA MANHÃ 

 

Segunda – feira  
(22/07) 

 
Contar história e fazer 

dobradura do personagem 

 

Terça – feira 
(23/07) 

 
Cine pipoca 

Quarta – feira  
(24/07) 

 
Just dance  

 sala multicultural 

Quinta – feira (25/07) 
 
Culinária com a nutri 

Luciana – espetinho 

de fruta com chocolate 

 

Sexta – feira (26/07) 
 

Brinquedo de casa 

Segunda – feira  
(29/07) 

 
História coletiva com objetos – 

brinquedoteca 

 

Terça – feira 
(30/07) 

 
Circuito de jogos 

de mesa 

Quarta – feira  
(31/07) 

 
Cine guloseima 

Quinta – feira (1º/08) 
 

Culinária com a nutri 

Luciana – 

Docinho integral 

 

Sexta – feira (02/08) 
 

Brinquedo de casa 

 

 

 

 



        Programação colônia de férias – Turma A  Carolina e Jenifer 

Segunda-feira 
22/07 

Dia da Arte - pintura de 
desenhos + recorte e 

colagem  
 

Terça-feira 
23/07 

 
Show de talentos no 

teatro 

Quarta-feira 
24/07 

Jogos de tabuleiro \ 
brinquedoteca 

OU 
PASSEIO VER... 

Quinta-feira 
25/07 

Contação de história \ 
confecção de um jogo. 

 
 

Sexta-feira 
26/07 

Dia do brinquedos 
grandes\ cabelo maluco 

Segunda-feira 
29/07 

Dança interativa \ 
musicalização 

Terça-feira 
30/07 

Oficina de escultura com 
argila 

 

Quarta-feira 
31/07 

Barracas + contação de 
histórias 

Quinta-feira 
01/08 

Caça ao tesouro\ cinema 
com pipoca 

Sexta-feira 
02/08 

Dia do brinquedo grande\ 
registro sobre a colônia. 

 
 

Programação colônia de férias – Turma B  Amanda\ Larissa 

Segunda-feira 
22/07 

Dia da Arte – confecção 
de um brinquedo com 

sucata 
 

Terça-feira 
23/07 

 
Show de talento com 
acessórios diversos 

Quarta-feira 
24/07 

Jogos de tabuleiro\ 
brinquedoteca  

OU PASSEIO VER... 

Quinta-feira 
25/07 

Contação de história\ 
dramatização 

 
 

Sexta-feira 
26/07 

Dia do brinquedos 
grandes\ cabelo maluco 

Segunda-feira 
29/07 

dança interativa \ 
musicalização 

Terça-feira 
30/07 

Oficina de escultura com 
argila 

 

Quarta-feira 
31/07 

Barracas + contação de 
histórias 

Quinta-feira 
01/08 

Caça ao tesouro\ cinema 
com pipoca 

Sexta-feira 
02/08 

Dia dos brinquedos 
grandes\ registro sobre a 

colônia. 
 

 



 

Programação colônia de férias – Turma C Fernanda\ Juliana 

Segunda-feira 
22|07 

Dia da história- 
dramatização da mesma 

 

Terça-feira 
23/07 

 Dança interativa \ 
musicalização 

 
 

Quarta-feira 
24/07 

Jogos de tabuleiro VER 
PASSEIO 

Quinta-feira 
25/07 

Dia da Arte- pintura e 
colagem com materiais 

alternativos   
 
 

Sexta-feira 
26/07 

Dia do brinquedos 
grandes\ cabelo maluco 

                Segunda-feira 
29/07 

Show de talento com 
acessórios diversos 

Terça-feira 
30/07 

Oficina de escultura com 
argila 

 

Quarta-feira 
31/07 

Barracas e pijamas\ 
desfile 

Quinta-feira 
01/08 

Caça ao tesouro\ cinema 
com pipoca 

Sexta-feira 
02/08 

Dia dos brinquedos 
grandes\ registro sobre a 

colônia. 
 

 

Programação colônia de férias – Turma D  Sara\ Rafael\ Nicole 

Segunda-feira 
22|07 

Dia da Arte – confecção 
de um instrumento 
musical com sucata 

 

Terça-feira 
23/07 

 Dança interativa \ 
musicalização  

 
 

Quarta-feira 
24/07 

Jogos de tabuleiro e Jogos 
interativos e brincadeiras 

direcionadas 

Quinta-feira 
25/07 

Dia da Arte- confecção de 
um jogo de tabuleiro 

 
 

Sexta-feira 
26/07 

Dia do brinquedos 
grandes\ cabelo maluco 

Segunda-feira 
29/07 

Construção de uma 
história dramatizada.  

Terça-feira 
30/07 

Apresentação de ”teatro” 
 

Quarta-feira 
31/07 

Barracas e pijamas\ desfile 

Quinta-feira 
01/08 

Caça ao tesouro\ cinema 
com pipoca 

Sexta-feira 
02/08 

Dia dos brinquedos 
grandes\ pintura de rosto.  

 
 


