
 

 
04/01 

 
05/01     Tarde esportiva: arremesso de bolinhas, chute a gol, corridas,  

      revezamento com bastões, acertar o alvo, pular corda,  

   cabo de guerra... (no pátio, em torno de 1h30min) – 

            Profª responsável – Fran Saraiva 

 

06/01  

 

 

 

07/01 

                                                                                                        
08/01      Dia do pega-pega e do esconde-esconde: vamos  

      brincar com as brincadeiras tradicionais e que 

       tanto nos divertem! Profª responsável – Aline. 

 

11/01 

 
12/01     

 Dia do Golfe: Venha participar de uma tarde de jogo de 

 golfe com seus amigos da  escola... 

Profª responsável – Aline. 

 

 

- Janeiro de 2021 – 

 

 

Boas-vindas ao ano de 2021: recepção dos alunos novos e 

City Tour  pela escola! Vamos remexer o corpo: oficina de 

Just   Dance - Profª responsável – Vivi 
 

 

 

Dia da Aventura: desafios com motocas, bicicletas e 

patinetes. Profª responsável – todas. 

Tarde da bola e da corda: traga a sua,  

pois faremos uma competição de chute a gol,  

pular corda, salto em altura, salto em distância... 

Profª responsável – Vivi. 
 

 

    Dia da leitura e da contação de histórias.  

              Profª responsável – Nice. 

 



 13/01 

 

 

  Aula de Yoga - Profª responsável – Fran Saraiva. 

 

 

14/01          Dia do sorvete e da beleza/cabelo maluco: traga seus 

A            acessórios para ficar ainda mais bonito! (gel, pente, escova, 

           laços, esmaltes, maquiagens, sprays coloridos...). 

- Profª responsável – Nice. 

15/01  

Dia do bingo e do quebra-cabeça: traga o seu jogo para  

   desafiar outros colegas! - Profª responsável – Deia. 

18/01  

   Dia do “Descombinando”: seja criativo no seu look, pois  

         faremos um desfile.  Profª responsável – Luiza. 

19/01  

  Dia da Aventura - desafios, competições e corridas com  

  motocas, bicicletas, patinetes... Profª responsável – todas. 

 

20/01          

 Vamos remexer o corpo: oficina de Just Dance –  

          Profª responsável – Patrícia. 

21/01  

    Tarde do picolé e dos desafios de mímica: vamos  

        ver se vocês são bons em mímicas! Atividade em  

           equipes. - Profª responsável – Renata. 

 

22/01                  

             Dia da boneca e do carrinho: brincadeira livre  

                            com os amigos. Profª responsável – Luiza. 

 

25/01                   

       Dia de Arte – mosaicos: traga seus lápis de cor para fazer  

lindas pinturas. Profª responsável – Aline. 
 

26/01  

         Dia da informática e da culinária: sanduíche  

               natural. Traga o ingrediente que a profe irá  

       solicitar e faça um delicioso sanduíche natural para o  

         lanche da tarde!- Profª responsável – Patrícia. 

 

        

 

 

 

 

 

 

  

 

 



27/01        

     Caça ao tesouro - Profª responsável – Renata. 

28/01           

Tarde esportiva: arremesso de bolinhas, chute a gol, corridas, 

revezamento com bastões, acertar o alvo, pular corda, 

cabo de guerra... (no pátio, em torno de 1h30min) – 

Profª responsável – todas. 

 

29/01        Dia Radical - desafios, competições e corridas  

                  com motocas, bicicletas, patinetes...  

              Profª responsável – todas. 

 
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 ou combinar com alguém responsável pelo outro grupo 

para executá-las; 

* 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; 

* organizar uma hora diária de reforço para os alunos, solicitando previamente 

materiais a eles e cópias de atividades na direção;  

* orientar os alunos sobre o uso de boné e protetor solar diariamnte, além da 

garrafinha individual e do uso de máscara. 

 

 

                     Bom trabalho a todos!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

- Fevereiro de 2021 – 
01/02     

 Tarde esportiva: arremesso de bolinhas, chute a gol, corridas,  

      revezamento com bastões, acertar o alvo, pular corda,  

   cabo de guerra... (no pátio, em torno de 1h30min) – 

            Profª responsável – Fran Saraiva. 

 

02/02  

 

 

 

03/02 

                                                                                                        
04/02      

   Dia do pega-pega e do esconde-esconde: vamos 

       brincar com as brincadeiras tradicionais e que 

      tanto nos divertem! Profª responsável – Geana. 

 

05/02 

 
08/02 Dia do acampamento: traga sua bolinha de sabão para 

brincar com seus amigos. Profª respons. Luiza 

 

 

 

Dia da Aventura: desafios com motocas, bicicletas e 

patinetes. Profª responsável – todas. 

Tarde da bola e da corda: traga a sua,  

pois faremos uma competição de chute a gol,  

pular corda, salto em altura, salto em distância... 

Profª responsável – Fran Xavier. 

 
 

 

    Dia da leitura e da contação de histórias.  

              Profª responsável – Maria Isabel. 

 



 

 09/02 

 

 

Tarde esportiva: arremesso de bolinhas, chute a gol, corridas, 

revezamento com bastões, acertar o alvo, pular corda, 

cabo de guerra... (no pátio, em torno de 1h30min) – 

Profª responsável – todas. 

 

10/02          

       Vamos remexer o corpo: oficina de Just Dance –  

                  Profª responsável – Camila. 

11/02 

  

12/02                  

                 Dia da boneca e do carrinho: brincadeira livre  

                       com os amigos. Profª responsável – Vivi. 
 

 

 

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 ou combinar com alguém responsável pelo outro grupo 

para executá-las; 

* 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; 

* organizar uma hora diária de reforço para os alunos, solicitando previamente 

materiais a eles e cópias de atividades na direção;  

* orientar os alunos sobre o uso de boné e protetor solar diariamnte, além da 

garrafinha individual e do uso de máscara. 

 

   

 

 

Dia da bola e da corda: faremos uma competição de chute a gol,  

pular corda, salto em altura, salto em distância...  

Profª responsável – Fran Xavier.  

                                                 

 

 

  



                                 Bom trabalho a todos!!! 
 


