
 

 

 
06/01 Boas-vindas ao ano de 2020: recepção dos alunos e City Tour pela escola!  

Vamos remexer o corpo: oficina de Just Dance - Profª responsável – Renata  

07/01 Tarde esportiva: dança das cadeiras, chute a gol, corrida do calçado, revezamento 

com bastões, acertar o alvo, pular corda, cabo de guerra... (no pátio, em torno de 

1h30min) - Profª responsável - Sílvia 

08/01 Dia da Aventura: desafios com motocas, bicicletas e patinetes. 

09/01 Tarde do brinquedo e do cinema na escola- Profª responsável - Geana 

10/01 Tarde da bola e da corda: traga a sua, pois faremos uma competição de chute a 

gol e pular corda. Profª responsável - Lígia 

13/01 Dia do algodão doce e da contação de histórias. - Profª responsável Nice 

14/01 Dia de refrescar-se: banho de mangueira! - Profª responsável – Renata 

15/01 Circuito no pátio: correr, pular, saltar, arrastar, rolar... Festival com atividades 

físicas. - Profª responsável – Fran Saraiva 

16/01 Dia do sorvete e da beleza: traga seus acessórios para ficar ainda mais bonito! 

(gel, pente, escova, laços, esmaltes, maquiagens...) - Profª responsável - Luiza 

17/01 Dia do quebra-cabeça: traga o seu para desafiar outros colegas! - Profª 

responsável - Geana 

20/01 Dia do “Descombinando”: seja criativo no seu look, pois faremos um desfile.  

Profª responsável - Renata  

21/01 Dia da Aventura - desafios, competições e corridas com motocas, bicicletas, 

patinetes...  

22/01 Vamos remexer o corpo: oficina de Just Dance - Profª responsável – Fran  

23/01 Tarde do picolé e da pintura: pintaremos tudo!  - Profª responsável - Lígia 

- Janeiro de 2020 – 

 



24/01 Dia da boneca e do carrinho: brincadeira livre com os amigos. Profª responsável 

- Sílvia 

27/01 Tarde da bola e da corda: traga a sua, pois faremos uma competição de chute a 

gol e pular corda. Profª responsável - Geana  

28/01 Culinária: sanduiche natural- Profª responsável - Luiza 

29/01 Gincana de caçador - Profª responsável – Fran 

30/01 Dia de refrescar-se: banho de mangueira. - Profª responsável - Lígia  

31/01 Dia Radical - desafios, competições e corridas com motocas, bicicletas, 

patinetes... 

 

 

                                 Bom trabalho todos!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- Fevereiro de 2020 – 
03/02 Dia da boneca e do carrinho: brincadeira livre com os amigos. 

Profª responsável – Estrella, Luiza e Nice 

04/02 Dia da Aventura: desafios, competições e corridas com motocas, 

bicicletas e patinetes. Profª responsável – Lidiane, Sônia e Sheila 

05/02 Dia do picolé e do brinquedo - Profª responsável – Simone C. e 

Fran X. 

06/02 Alegria e cores, muitas cores! Painel com pintura de têmperas  - 

Profª responsável – Marianna, Vanessa A. e Tassi 

07/02 Tarde dos jogos: traga seu jogo preferido e venha brincar com seus 

amigos na escola.  - Profª responsável – Maria Isabel e Fernanda 

10/02 Tarde esportiva: dança das cadeiras, chute a gol, corrida do calçado, 

revezamento com bastões, acertar o alvo, pular corda, cabo de 

guerra... (no pátio, em torno de 1h30min) - Profº responsável – 

Alex, Fran S. e Fran X. 

11/02 Dia do Churros e do brinquedo de casa – Profº responsável –

Simone e Tassi 

12/02 Dia do “Descombinando”: seja criativo no seu look, pois faremos um 

desfile. - Profª responsável – Carla, Roseli e Sheila  

13/02 Tarde do cinema na escola - 1h30min de atividade - Profº 

responsável – Camila e Sheila 

14/02 Tarde da beleza e do cabelo maluco: traga seus acessórios e 

venha divertir-se com seus colegas. - Profª responsável – Vanessa 

A., Geana e Fernanda 

 

 



 

Orientações aos professores: 
* o professor escalado para cada dia/atividade é responsável por toda a 

organização e planejamento da programação, solicitando materiais previamente à 

direção ou aos alunos, comunicando-lhes da atividade programada, organizando o 

evento com os alunos e demais professores; 

* o professor responsável precisa, além de organizar as atividades, adaptá-las 

aos diferentes níveis, ed. infantil e fundamental, podendo executá-las em 

momentos diferentes durante a tarde; 

* todos os professores da escola precisam auxiliar na execução da programação 

de férias, conforme cronograma; 

* lembrar sempre aos alunos sobre os materiais necessários um dia antes ou 

enviar bilhetes; 

* organizar previamente com a direção as atividades que precisam de R$; 

* manter lista atualizada diariamente dos alunos presentes na escola; 

* orientar os alunos sobre o uso de boné e protetor solar diariamnte. 

 

  

 

 

                                 Bom trabalho todos!!! 
 

 

 
 

 


