CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
2 a 5 anos

7h30h às 9h30

2ª feira
(2/07)
Dia de fantasia
(trazer na mochila
para troca)

3ª feira
(3/07)
Traje: Copa do
Mundo

4ª feira
(4/07)
Dia da Bicicleta

Contação de
histórias com
fantoches e
confecção de
dedoches

Confecção de
pompons e
adereços de
torcida

Boliche com
garrafas mágicas

9h30 às 10h

Brincadeiras nas
quadras

Brincando com a
Psicomotricidade
Sala de Judô

11h30 às 13h

17h30

Histórias na cabana
com lanterna e
personagens

Circuito de Bike
com o EXTRA

Atividades com o extra

Brincando na sala de
Ginástica Artística

Culinária:
Sorvete de Danoninho e
parque

Bolhas gigantes de
sabão

Jogos recreativos,
brincadeiras coletivas e
pintura surpresa

Brinquedos de casa
no pátio

Almoço e descanso
Sala de fantasias
para caracterização
e penteados
divertidos (cada
criança deverá
trazer o seu próprio
pente ou escova de
cabelo)

Quebra cabeça
gigante e pintura
de grafite na
parede

15h às 15h30

15h30 às 17h

Confecção do chapéu
de chef de cozinha para
a culinária

6ª feira
(6/07)
Dia do brinquedo

LANCHE

10h às 11h30

13h30 às 15h

5ª feira
(5/07)

Brincando com
bexigas

LANCHE

Passeio encantado
com personagens

Mini Copa do
Mundo do Liceu

Bicicleta no
Coliseu e cabelo
maluco

Saída

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
2 a 5 anos

7h30 às 9h30

2ª feira
FERIADO

3ª feira
(10/07)

Descobrindo e
brincando com as
texturas

9h30 às 10h

4ª feira
(11/07)
Bicicleta

5ª feira
(12/07)

Brincadeiras com
cordas e bambolês no
gramado e confecção
do chapéu do pirata

Massinha de Biscuit

6ª feira
(13/07)
Dia do brinquedo

Oficina de
instrumentos musicais

LANCHE

10h às 11h30
Gincana

Circuito de Bike com
o EXTRA

Caça ao tesouro do
pirata

Brincando no Tecido
Sala de GA
PARQUE

11h30 às 13h

13h30 às 15h

Almoço e descanso

Jogos recreativos e
preparo para o
piquenique

15h às 15h30

15h30 às 17h

17h

Teatro

Circuito de Habilidades

Culinária: brigadeiro
colorido e brinquedos
no pátio

Apresentação de
Mágicas

Baladinha com
adereços e pintura no
rosto

LANCHE

Cinema com Pipoca

Cama de gato com
bexigas

Saída

