
Arvense apresenta: Verão = Férias =Arvense 2021 
PROGRAMAÇÃO PARA COLÔNIA DE FÉRIAS DO ARVENSE 2021 (vespertino) - Berçário e Infantil I (de 01 a 02 anos) 

 

    1ª 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 (04/01) Terça-feira (05/01) Quarta-feira (06/01) Quinta-feira (07/01) Sexta-feira (08/01) 

13h30 às 

14h 

 

Acolhida na sala 

Organização dos materiais 

pessoais, brincadeiras em roda 

Acolhida na sala 

Organização dos materiais 

pessoais, brincadeiras em roda 

Acolhida na sala 

Organização dos materiais 

pessoais, brincadeiras em roda 

Acolhida na sala. 

Organização dos materiais 

pessoais, brincadeiras em roda  

Acolhida na sala 

Organização dos materiais 

pessoais, brincadeiras em roda  

14h às 

15h 

Musicalização –  

Conhecendo os instrumentos, 

tocando e brincando com os 

sons 

 

Ateliê de aromas e sabores   

Tateando e cheirando frutas  

(Cozinha experimental)  

Mesa de luz com elementos da 

natureza:  

areia, tinta, folhas 

Musicalização:  

brincadeiras de rodas, imitando os 

sons dos animais 

Brincadeiras com bolas na 

quadra / pátio 

 

15h às 

15h30 

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 

 

15h30 às 

16h30 

Inglês – 

  

Jogos, músicas e desafios   

Pintura no papel pardo com 

plástico bolha 

 

Inglês –  

Jogos, músicas e desafios  

A forma da água  

Brincadeiras com água 

Local: Terraço, chafariz 

 Material: bonecos, balões, 

baldes...  

 

Inglês – 

 

 Jogos, músicas e desafios  

 

16h30 às 

17h 
Música/Relaxamento/Yoga Música/Relaxamento/Yoga  Música/Relaxamento/Yoga  Música/Relaxamento/Yoga 

Música/Relaxamento/Yoga 

17h às 

17h30 

Jantar/Higienização 

bucal/trocas de roupas  

Jantar/Higienização bucal/trocas 

de roupas 

Jantar/Higienização bucal/trocas 

de roupas 

Jantar/Higienização bucal/trocas 

de roupas 

Jantar/Higienização 

bucal/trocas de roupas 

17h30 às 

18h 

Teatralidade (Jardim) 

Material: roupas, fantasias, 

máscaras, fantoches 

 

Brincadeiras cantadas e com 

bolas 

 (auditório) 

Biblioteca/Hora do conto Biblioteca/Hora do conto  

Colagem e recortes de 

revistas ou com papeis de 

texturas diferentes  

18h às 

18h30 

Perfurando caixa (papel filme) 

com palitos de picolé / 

brinquedos 

Tapete sensorial – 

Exploração  

Circularidades táteis:  

Caixa surpresa 

Expressão oral e corporal:  

teatro de sombras 

Psicomotricidade: 

circuito com música 


