Para as férias que se aproximam, o Colégio Van Gogh montou uma programação muito
especial, com atrações diárias.
Terá muita animação, com jogos, brincadeiras, várias atividades físicas e um bom
alongamento ao som de música relaxante.
Não podemos esquecer das deliciosas culinárias.
Será muito divertido!

Minimaternal ao 1º ano
Semana de 02 a 06 de Julho
Manhã:
02/07 – Segunda- feira

• “Senta que lá vem história...”.
Escutando histórias, produzindo
arte!
• Confecção do jogo da memória

03/07 – Terça- feira

Manhã:
• Mestre cuca na cozinha

Tarde:

• Brincadeiras de quintal: Corre
cutia / Dança das cadeiras.

• Omelete Ambulante

Manhã:
• Esporte espetacular: Vamos nos
divertir com esportes prá lá de
diferentes.

06/07 – Sexta- feira

• Brincadeiras de quintal

divertida (receita de pão)

• Ateliê livre - pintura

05/07 – Quinta- feira

• Atividade
dirigida/quadra

• Quem procura...
acha: Uma caça ao
tesouro como ninguém
viu antes.

Mão na massa: culinária

04/07 – Quarta- feira

Tarde:

Manhã:

Tarde:
• Brincadeiras: Faz-deconta
• Oficina de construção
Tarde:

• Oficina de fantoche

• Atividade
dirigida/quadra

• Esporte aventura: obstáculos...

• Strike: Atividade com
boliche.

Manhã:
• Brincadeiras com bolas
• Jogos musicais

Tarde:
• Circuito na quadra
• Cineminha

Semana de 09 a 13 de julho
Manhã:
09/07–Segunda- feira

• Feriado

10/07 – Terça- feira

Tarde:
• Feriado

Manhã:

Tarde:

• Mestre cuca na Cozinha

• Pintura no cavalete

- Bolinho de banana,

• Jogos Interativos

saboroso e nutritivo!
• Oficina circense Brincadeiras de
quintal
11/07 – Quarta- feira

Manhã:
• Era uma vez... (Traga o seu
livro).
• Jogos dirigidos

12/07 – Quinta- feira

Tarde:
• Oficina de construção
• Atividade
dirigida/quadra

Manhã:

Tarde:

• Dia do desafio

• Esponja na bacia

• Hora do Conto

• Jogos dirigidos

13/07 – Sexta- feira

Manhã:
• Jogos dirigidos
• Túnel do Tempo – Confecção de
brinquedo do tempo da vovó

Tarde:
• Brincadeiras com
bolas
• Cineminha

Semana de 16 a 20 de Julho
16/07–Segunda- feira

• Gincanas e brincadeiras de
antigamente
• Quem procura... acha!
Uma caça ao tesouro como
ninguém viu antes.

17/07 – Terça- feira

18/07 – Quarta- feira

Manhã:
•

Jogo mania – Traga o seu
jogo preferido

• Oficina de Construção

20/07– Sexta- feira

• Brincadeiras com bolas

Manhã:
• Mestre cuca na
cozinha - Biscoitinho
de letrinhas
• Atividade dirigida na quadra

19/07 – Quinta- feira

• Strike: Atividade com:
boliche.

Manhã:

Tarde:
• Brincadeiras com
bolas
•

Pintura no cavalete
Tarde:

• Espaguete mania
• Brincadeiras com bolas
Tarde:

• Brincadeiras: Faz-de-conta

• Ateliê livre – colagem

• Oficina de Artes

• Atividade /quadra

Manhã:
• Jogos musicais
• Brincadeiras de quintal

Tarde:
• “Senta que lá vem
história...”. Escutando
histórias, produzindo arte!
• Cineminha

Semana de 23 a 27 de Julho
23/07–Segunda- feira

24/07 – Terça- feira

• Confecção de bonecos com
materiais recicláveis
• Acerte o alvo

• Brincadeiras com bolas

Manhã:
• Mestre cuca na
cozinha - COOKIES FIT
• Gincana maluca

25/07 – Quarta- feira

• Jogo das pegadas

Manhã:
• Explorando texturas
• Atividade dirigida/quadra

Tarde:
• Circuito de jogos
•

Hora da fama
Tarde:

• Cinema - Shopping
Santana Parque
• (JI ao 5º ano). O valor do
passeio será comunicado
posteriormente)

26/07 – Quinta- feira

Manhã:
• Brincadeiras: Faz-de-conta
• Siga o ritmo

27/07– Sexta- feira

Manhã:
• Eu também sou show
• Exploração do corpo em
movimento: bastão com fitas

Tarde:
• Oficina boneco de
meia
• Atividade /quadra
Tarde:
• Autorama –
Construiremos uma
grande pista. Traga o seu
carrinho.
• Cineminha

