
 

 

 
 Semana da Criança 2021 - Educação Infantil 3, 4 e 5 

        

Data Hora Local Atividade Observações 
04 de 

Outubro 
Segunda-feira 

13h 30min 

às 

13h45min 

 

      14h 

 

     16h 

Hall Educação Infantil e 

corredor térreo do prédio 

principal. 

 

 
Salão de festas do Colégio 

 

 

Pátio do Colégio 

RECEPÇÃO ESPECIAL aos 
nossos pequenos! 

 
 
 

Bruno Pontes - Ginástica historiada 

 
 

Caça ao Tesouro 

 

Uma tarde especial pra iniciar a nossa semana! 
 

Uma HISTÓRIA encantadora irá nos alegrar! 

 

Para finalizar a tarde, uma CAÇA AO TESOURO irá nos desafiar! Qual será o tesouro 

que estará a nossa espera? 
 

 

05 de                  
Outubro            

Terça-feira 

 

Horários 

por turma 

 

15h 

 

Quadra coberta do Colégio 

 
Pátio da escola 

 

Brinquedos Divertidos 
 

Lanche divertido 

 

TRAGA SUAS MEIAS ANTIDERRAPANTES (identificadas) e venha se divertir muito! 

 

Hummm... Que delícia! Um LANCHE ESPECIAL está sendo preparado pela APP 

(Associação de Pais e Professores) para o nosso lanche super divertido! Nesta tarde, quem 
quiser pode trazer o seu lanche de casa também. Ah! O lanche estará liberado para 

guloseimas! 
 

06 de 
Outubro 

Quarta-feira 

 

14h 

16h 

 

Salão de festas do Colégio 

Hall da Educação Infantil 

 
Hora do Conto Especial 

Desfile do Cabelo Maluco 

 

Que tarde sensacional! Use e abuse da sua criatividade e venha para a escola com um 

PENTEADO MEGA DIVERTIDO! 

A diversão com certeza estará garantida! 

07 de 
Outubro 

Quinta-feira 

 

15h 30min 
 

Hall da Educação Infantil 
 

Tarde da Fantasia 
 

Uma tarde mágica no mundo das fantasias! 

Vista uma FANTASIA ou acessório e venha se divertir nesta tarde inesquecível! 

Lembrem-se que armas e espadas não são muito legais e devem ser evitadas. 

08 de 
Outubro 

Sexta-feira 

 

13h 30min 

 

Cine Via7 
 

Filme Patrulha Canina 2 

A arte sempre nos encanta, por isso não poderíamos deixar de fora, desta semana 

inesquecível, a Sétima Arte! CINEMA LÁ VAMOS NÓS!!!!! 
Os pais devem levar as crianças direto ao cinema e entregá-las à professora na porta do 

fundo do shopping. O retorno será a pé. As professoras combinarão com duas mães de 

cada turma para que levem as mochilas das crianças para o Colégio. 

O valor do ingresso de R$ 10,00 deverá ser entregue à professora até o dia 7 de outubro. 


