
 

 

DIA DA FAMÍLIA BARÃO 

 

PROGRAMAÇÃO  

Com tempo ruim o Dia da Família fica adiado 

para data a ser marcada! 
• 8h 30min: Ginásio aberto para que as famílias possam organizar um espaço na área 

externa onde ficarão durante o dia. Este espaço será o ponto de referência para os 

filhos, podendo ser organizado por família, por grupo de amigos ou por turma. Quem 

quiser ir mais tarde também será bem-vindo! 

• 9h 15min – Concentração na Praça Pilar Soares  

Os Professores de Educação Física estarão aguardando na praça para organizar a 

saída da Caravana em direção ao Ginásio de esportes do Colégio. 

• 9h 30min – Passeio Caravana Barão 

O deslocamento pode acontecer com bicicletas, patinetes, motocas, triciclos, 

overboards ou a pé, respeitando a velocidade e organização determinadas pelos 

professores de Educação Física que acompanharão o grupo durante todo o 

percurso, juntamente com apoio de Agentes de Trânsito do município. 

• 10h – Chegada ao Ginásio, descansar e acomodar-se. 

• 10h 15min – Atividade para alunos e familiares: Movimentando o corpo - Aulão 

dançado ministrado por um profissional convidado. 

• 11h – Dupla em Ação 

Gincaninha em dupla (1 criança + 1 adulto). As atividades serão sempre em dupla, 

sendo que as equipes serão separadas observando a idade das crianças.  

• 12h – Almoço. 

APP venderá almoço mediante inscrição antecipada. As informações sobre o almoço 

foram encaminhadas às famílias durante a semana. 

A FAMÍLIA QUE QUISER PODERÁ LEVAR CHURRASQUEIRA PARA 

ASSAR SEU CHURRASCO E OUTROS. 
• 13h 30min – Leitura de História 

A Professora Andréia fará uma leitura dinâmica da história “Minha Família é 

Colorida” de Georgina Martins, nas dependências do ginásio. 

• 13h 50min – Árvore Genealógica e Entrevista 



As famílias que participaram da leitura da história “Minha Família é Colorida” 

receberão uma folha com o desenho de uma árvore para preencherem a sua 

genealogia. 

• Das 10h até 15h 30min: 

 Parcão – Brinquedos grandes na área externa. 

 Lounge para fotos. 

 Venda de refrigerantes, águas e cervejas no bar, pela APP. 

 Venda de torta de bolacha no pote pelos alunos do Terceirão.  

 Venda de lanches diversos pelo Grêmio Estudantil. 

 
 

  


