
Arvense apresenta: Verão = Férias =Arvense 2021 
PROGRAMAÇÃO PARA COLÔNIA DE FÉRIAS DO ARVENSE 2021 (vespertino) Berçário e Infantil I (idade de 1 a 2 anos) 

 

    2ª semana – 2021                                                             

 

 

*Todos os dias as crianças devem trazer uma mochila com toalha, boné, garrafa d´água, casaco e roupa extra. 

As atividades descritas poderão ser alteradas ou incluídas conforme o clima (parque aquático e demais brincadeiras com água) 

 

Hora Segunda-feira (11/01) Terça-feira (12/01) Quarta-feira (13/01) Quinta-feira (14/01) Sexta-feira (15/01) 

13h30 às 

14h 

 

Acolhida na sala 

Organização dos materiais 

pessoais  

Acolhida na sala 

Organização dos materiais 

pessoais  

Acolhida na sala 

Organização dos materiais 

pessoais  

Acolhida na sala. 

Organização dos materiais 

pessoais  

Acolhida na sala 

Organização dos materiais 

pessoais  

14h às 

15h 
Musicalização 

 Brincadeiras com água no 

Solário 
Jogos com bola no Auditório Musicalização 

Brincadeiras com água no 

Solário 

15h às 

15h45 

Higienização/Hora da fruta/ 

Lanche/Higienização bucal /parque 

Higienização/Hora da fruta/ 

Lanche/Higienização bucal-parque 

Higienização/Hora da fruta/ 

Lanche/Higienização bucal/parque 

Higienização/Hora da fruta/ 

Lanche/Higienização bucal/parque 

 

Higienização/Hora da fruta/ 

Lanche/Higienização bucal/parque 

 

15h45 às 

16h30 

Inglês –  

 Jogos, músicas e desafios 
Pintura com tintas no papel 

pardo 

 

Inglês - 

 Jogos, músicas e desafios 

Explorando texturas –  

Rasgando papeis  
Inglês -   

Jogos, músicas e desafios 

16h30 às 

17h 

 

Parque 

 

 

Modelagem Parque no Terraço Parque 

 

Parque no Terraço 

17h às 

17h30 
Jantar/Higienização bucal  Jantar/Higienização bucal  Jantar/Higienização bucal  Jantar/Higienização bucal  

 

Jantar/Higienização bucal  

17h30 às 

18h 

 

Fazendo e brincando com 

bolinhas de papel 

 

 

Dançar e cantar Quebra-cabeças variados Modelagem 
Brincando com Rabos (coelho, 

dinossauro, cachorro, gato) 

18h às 

18h30 

 

Biblioteca/Hora do conto  
 

Brincar com orelhas (coelho, 

cachorro, gato) 

Música e pandeiro  

(instrumentos musicais) 

Biblioteca/Hora do conto  
 

 

Biblioteca/Hora do conto  
 



Arvense apresenta: Verão = Férias =Arvense 2021 
PROGRAMAÇÃO PARA COLÔNIA DE FÉRIAS DO ARVENSE 2021 (vespertino) Berçário e Infantil I (idade de 1 a 2 anos) 

 

    3ª semana – 2021                               

 

 

*Todos os dias as crianças devem trazer uma mochila com toalha, boné, garrafa d´água, casaco e roupa extra. 

As atividades descritas poderão ser alteradas ou incluídas conforme o clima (parque aquático e demais brincadeiras com água) 

Hora Segunda-feira (18/01) Terça-feira (19/01) Quarta-feira (20/01) Quinta-feira (21/01) Sexta-feira (22/01) 

13h30 às 

14h 

 

Acolhida na sala 

Organização dos materiais 

pessoais  

Acolhida na sala 

Organização dos materiais 

pessoais  

Acolhida na sala 

Organização dos materiais 

pessoais  

Acolhida na sala. 

Organização dos materiais 

pessoais  

Acolhida na sala 

Organização dos materiais 

pessoais  

14h às 

15h 

Musicalização 
 

  Brincadeiras com água no 

Solário 
Pinturas com rolo e bucha Musicalização 

Brincadeiras com água no 

Solário 

15h às 

15h45 

Higienização/Hora da fruta/ 

Lanche/Higienização bucal /parque 

Higienização/Hora da fruta/ 

Lanche/Higienização bucal-parque 

Higienização/Hora da fruta/ 

Lanche/Higienização bucal/parque 

Higienização/Hora da fruta/ 

Lanche/Higienização bucal/parque 

 

Higienização/Hora da fruta/ 

Lanche/Higienização bucal/parque 

 

15h45 às 

16h30 
Inglês –  

 Jogos, músicas e desafios 
Brincadeiras de Roda 

 

Inglês –  
 Jogos, músicas e desafios 

Jogos com bola 
Inglês –  

 Jogos, músicas e desafios 

16h30 às 

17h 

 

Modelagem com argila 

 

 

Circuito motor Esconde-esconde Bolinhas de sabão 

 

Imitando os animais 

17h às 

17h30 
Jantar/Higienização bucal  Jantar/Higienização bucal  Jantar/Higienização bucal  Jantar/Higienização bucal  

 

Jantar/Higienização bucal  

17h30 às 

18h 

 

Desenhos com giz de cera e 

canetinhas 

 

 

Biblioteca/Hora do conto  
 

Mesa de luz –  

formas e cores 

Biblioteca/Hora do conto  
 

Modelagem 

18h às 

18h30 

 

 

Biblioteca/Hora do conto  
 

 

Hora de música e dança Brincando com balões Hora de música e dança 

 

Biblioteca/Hora do conto - 

Fantoches  
 


