
 

 
Colônia de férias de inverno 

 
Prezadas famílias, 

 
Estamos em plenas atividades com a Colônia de Férias de Inverno, o que é motivo de grande 

satisfação pelo fato de nos proporcionar convívio mais intenso com as crianças. 
Informamos que, neste período, o nosso horário de funcionamento é das 7h30 às 17h50, sendo que 

a entrada e saída dos estudantes será realizada pela recepção do colégio na rua Álvaro Chaves, 625. Após 
às 17h30 os estudantes ficarão aguardando seus familiares na sala do Turno Integral. Solicitamos atenção 
para os nossos horários. 

Neste período de férias as atividades serão acompanhadas pelas coordenadoras Denise Targa, 
Magna Souza e Ellen Fonseca. 
 

Segue abaixo algumas das nossas atrações para a Colônia de Férias: 
 

• Corpo em movimento; 
• Festival da imaginação; 
• Circuito de brincadeiras; 
• Oficina de tecnologia; 
• Oficina de Robótica;  
• Momento artista: Oficina de arte; Oficina de pintura; Oficina de dança; 
• Abra cadabra: Hora do conto na Biblioteca; 
• Cine pipoca; 
• Caça ao tesouro;  
• Momento gratidão; 
• Túnel do tempo; 
• Desfile de pantufas, luvas, toucas, fantasias e personagens. 

 
Hora do brinquedo de casa: 
Diariamente os estudantes podem trazer brinquedos e jogos de casa para se divertir. 
 

           Na sexta – feira dia 30/7- Desfile de pantufas, toucas e personagens. Nesse dia prepare um lanche 
especial (Individual). 

Desfile de pantufas, gorros, luvas ou personagens. Os estudantes podem vir vestidos ou trazer na 
mochila. Faremos a nossa confraternização com muita animação. 

 
Lembretes:  

• Trazer o lanche com identificação para manhã e tarde;  
• Material de higiene individual: escova de dente, creme dental, escova ou pente para cabelo, 

máscara para troca para o turno da manhã e tarde, álcool gel, organizados em um estojo ou 
nécessaire todos identificados para evitar trocas e perdas. Esse material ficará na mochila de cada 
estudante.   

• Todo o material individual (roupas, brinquedos, toalhas, etc...) precisa estar identificado.  
• Lembramos que é de responsabilidade das famílias solicitar o fornecimento do almoço à empresa 

de A a Z,  bem como o pagamento de cada mês, e o cancelamento do dia que o estudante não 
comparecer no colégio para o almoço. Telefone de contato: 99459.8937. 

Atenciosamente,  
Equipe Turno Integral 

 
 


