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21/06 a 02/07

Colônia de

ÉRI A SF
HVAGAS LIMITADAS

Para criança
(a partir de 2 anos para alunos da escola)

~Diversao,
liberdade e

,seguranca

s de 3 a 10 anos

Um mundo de
possibilidades!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJakqjHUXAEfEOIvXKshJHSnw2e3YpqO9u2H5GmBnfsIC3Lw/viewform


O PERÍODO DA COLÔNIA DAS 
13H ÀS 17H RESUME-SE A TRÊS 
MOMENTOS:  

• ATELIÊ: atividades criativas, artísticas e envol-
ventes, à escolha da criança e com materiais 
diversos;
• RECREAÇÃO: atividades recreativas direciona-
das e espontâneas que incluem piscina, Master-
chef, tecido aéreo, esquibunda, futebol, entre 
outras tão adoradas pelas crianças; 
• STEAM: atividades direcionadas ao experimen-
to científico e descobertas, em que as crianças 
podem colocar a mão na massa e se encantar.

 

 

PROGRAMAÇÃO

1. O pagamento deve ser efetuado antecipadamente;
2. As atividades poderão sofrer modificações;
3. É necessário observar o cumprimento dos horários;
4. Trazer roupa de banho, toalha e touca todos os dias;
5. As atividades serão adaptadas a cada faixa etária; 
6. Os lanches não estão inclusos no valor da Colônia. 

Com almoço: das 11h às 17h // Sem almoço: das 13h 
às 17h // Horário extra: das 17h às 18h

HORÁRIOSqQ

IOBSERVAÇÕES

Diária sem almoço          
Diária com almoço          
5 dias sem almoço          
5 dias com almoço          
10 dias sem almoço         
10 dias com almoço       

 -------------   R$ 58,00
 -------------   R$ 94,00
 -------------   R$ 270,00
 -------------   R$ 445,00
 -------------   R$ 520,00
 -------------   R$ 845,00

HVALORES

 

 

 

 

- Ateliê da chegada 
 - STEAM – elevador satélite (intensidade da força centrípeta)
 - Recreação na piscina (prof Iran) 
 - Piquenique musical   
 - Brincadeiras com bexigas 
 - Oficina musical (prof Leandro) 
 - Desafios no parque 

 - Ateliê da chegada 
 - STEAM – mudança de densidade com o milho dançante
 - Pintura corporal / banho de mangueira   
 - Desafios brincantes na piscina (profª Larissa) 
 - Piquenique colorido no Espaço A
 - Brincadeiras corporais 
 - Caça ao tesouro  

 

 

 - Ateliê da chegada
- STEAM – flutuabilidade em líquidos diferentes

 - Faz de conta na piscina 
 - Piquenique na varanda
 - Estações de brincadeiras com água  
 - Brincadeiras populares no campo 
 - Hora do parque

 

 - Ateliê da chegada
 - STEAM – flutuação e densidade
 - Hidroginástica kids na piscina (prof Rodriggo)  
 - Piquenique literário
 - Faça você mesmo com dobraduras e modelagens 
 - Esquibunda (prof Rodriggo)

 - Ateliê da chegada 
- STEAM – fluído Newtoniano (tensão sobre 
a superfície líquida)

 - Masterchef kids (profª Jéssica) 
 - Recreação na piscina 
 - Piquenique no campo 
 - Conte outra vez (profª Rayonnara)
 - Parque 

IEGUND

ITERÇA 29.06

IQUARTA 30.06

IQUINTA 01.07

S A 28.06

ISEXTA 02.07

ISEGUNDA 21.06
- Ateliê da chegada 
 - STEAM – Arco-íris: processo da capilaridade com as cores 
 - Piscina com bexigas coloridas (prof Iran) 
 - Piquenique literário 
 - Faça você mesmo: modelagens 
 - Show de talentos/Futebol (prof Leandro e profª Larissa) 
 - Brincadeiras no parque 

ITERÇA 22.06
 - Ateliê da chegada 
 - STEAM – confecção das lanternas coloridas
 - Pintura no azulejo do parque e brincadeiras 
 - Recreação na piscina (prof Rodriggo)
 - Piquenique no campo 
 - Pequeno artesão - confecção de areia colorida, bijuterias 
e vaso de argila
 - Futebol amistoso (prof Rodriggo)

IQUARTA 23.06
 - Ateliê da chegada 
 - STEAM – a magia da luz negra
 - Piscina com brincadeiras de flutuação (prof Iran) 
 - Hora do piquenique 
 - Masterchef kids (nutricionista Suênya) 
 - Conte outra vez (profª Larissa) 
 - Parque/Futebol 

IQUINTA 24.06
 - Ateliê da chegada 
 - STEAM – efeito da força centrípeta na tinta
 - Brincadeiras aquáticas (profª Larissa Gabriela)
 - Piquenique no espaço verde 
 - Brincadeiras com bolas (profª Larissa Gabriela)
 - Esquibunda (prof Paulo)   

ISEXTA 25.06
 - Ateliê da chegada 
- STEAM – copo satélite para compreender 
a ação da força centrífuga
 - Brincadeiras juninas
 - Balada na piscina  
 - Piquenique musical 
 - Circuito com bicicleta/Futebol (Osvaldo e prof Leandro)
 - Hora do Parque 

INSCRIÇÕES
CLIQUE AQUI 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJakqjHUXAEfEOIvXKshJHSnw2e3YpqO9u2H5GmBnfsIC3Lw/viewform

