
 

  

MANOBRAS DE FÉRIAS – EDUCAÇÃO INFANTIL – JANEIRO 2020 
CALENDÁRIO DE ATIVIDADES – CAMPO BELO 

DOMINGO SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO 

   1o 2 3 4 

5 

 
 

6 

Balançando  
Uma verdadeira 

arena de balanços 

criados com cordas, 
lira e pneus. Vamos 

balançar! 

7 

O artista  
é você 

Desenhando, 

colorindo e 
recortando as 

dimensões do seu 

corpo. 

8 

Touché 
Um dia para brincar 

com arte milenar 

Esgrima (espada de 
jornal ou de bexiga 
palito, capacete e 

muita diversão). 

9 

Brincadeiras de 
ontem, hoje e 

sempre 

Brincadeiras 
tradicionais da infância 
(pular corda, esconde-

esconde, pega-pega e 
amarelinha). 

10 

Sonhos  
de um dia  
de verão 

Um dia para 
aproveitar a 

piscina da Escola. 

11 

12 
 

 

13 
Caça aos fósseis  
Arqueólogo por um 

dia. 

14 
Just Dance 
Tecnologia, 

movimento e 
diversão! A regra é 
não ficar parado. 

15 
Uma tarde  
no museu 

Quebra-cabeça de 
obras de arte de 
grandes artistas. 

16 
EXTERNA 

 

Aquário SP  

17 
Batalha naval 

A piscina vai virar 

um grande 
tabuleiro para  
uma batalha  

megadivertida  
e molhada. 

18 
 

19 

 

20 

Spiderman 
Um dia de 

treinamento para 

super-herói. 

21 

Cordão de ouro 
Atabaque, pandeiro e 

berimbau.  

Vamos brincar de 
capoeira! 

22 

Vem brincar que  
o circo já chegou  

Um dia para  

brincar e criar os 
movimentos do circo. 

23 

EXTERNA 
 

Tarsila para crianças 

24 

Rafting Indoor 
Tapetes e botes 
vão fazer nossa 

tarde pra lá de 
aventureira. 

25 

26 27 
Festas das bolas 
Uma tarde para 

brincar e explorar 
diferentes bolas e 
esportes coletivos. 

28 
Jogos do  

mundo todo 

Uma viagem lúdica a 
diferentes países 

encantam a tarde.  

29 
Na mira 

Será que você 

consegue acertar o 
alvo? 

 

30 
EXTERNA 

 

Visita à SOS Ambiental 
Uma tarde para brincar e 

conhecer sobre os 

horários alimentares de 
diferentes bichos. 

31 

Explorando a 
piscina!  

Uma tarde para 
brincar e explorar 

de diferentes 

maneiras a piscina 
da Escola. 

 

Observação: Os passeios serão às quintas-feiras, nos dias 16, 23 e 30/1.   
 As atividades na piscina serão às sextas-feiras, nos dias 10, 17 e 31/1. 


