
 
 

Manobras de Férias 
Educação Infantil – Julho/ 2017 

Calendário de Atividades – Olavo Bilac 
 

 
3/7 (2a feira) – Agentes da Shield – Prepare-se. Suas habilidades (correr, saltar, rastejar etc) estarão em jogo!! 
4/7 (3a feira) – O mar está pra peixe – O desafio é tirar os peixes da piscina. Uma brincadeira aquática. 
5/7 (4a feira) – Criar, jogar e gingar – Ao som do berimbau, atabaque e pandeiro. Vamos jogar capoeira. 
6/7 (5a feira) – Atividade Externa – Cinema. 
7/7 (6a feira) – Acampadentro – Vamos construir um acampamento dentro da escola. 
10/7 (2a feira) – Voando mais alto – Prepare-se para construir e testar seu avião. 
11/7 (3a feira) – Copa Mágico de Oz – O futebol estará em alta.   
12/7 (4a feira) – Criquete e golfe – Quem sabe jogar? 
13/7 (5a feira) – Atividade externa – Picnic no Parque do Cordeiro. 
14/7 (6a feira) – Touche!! – Uma maneira divertida de praticar esgrima.   
17/7  (2ªa feira) – Magic Circus – Respeitável público, o circo vem aí!! 
18/7 (3a feira) – Caçadores de aventuras – Você terá de passar por diferentes desafios como trilhas, pontes, para encontrar o tesouro. 
19/7 (4a feira) – Academia de heróis – Vamos exercitar os nossos super poderes. 
20/7 (5a feira) – Atividade externa – Cinema. 
21/7 (6a feira) – Pendurados – As cordas dão o balanço nessa brincadeira. 
24/7 (2a feira) – Varal maluco – Corra até o alvo e descubra a atividade.   
25/7 (3a feira) – Aventuras aquáticas – Tudo acontece na piscina. 
26/7 (4a feira) – Música, movimento e diversão – A música é quem dita o ritmo. 
27/7 (5ªa feira) – Atividade externa – Uma tarde no Parque Villa Lobos. 
28/7 (6a feira) – Na mosca!! – Use seus pés e suas mãos com precisão para acertar os alvos. 
31/7 (2ªa feira) – Fórmula Oz – Traga seu patins, skate e bicicleta!! Tudo acontece na escola. 
1/8 (3a feira) – Festival de Esportes – Hoje é dia de brincar! 

 



 

Observação: Os passeios serão às 5as feiras nos dias 6, 13, 20 e 27/7.   
As atividades na piscina serão às 3as feiras nos dias 4 e 25/7. 
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2 3 
Agentes da Shield 
Prepare-se. Suas 

habilidades (correr, saltar, 
rastejar etc) estarão em 

jogo!! 

4 
O mar está pra peixe  

 O desafio é tirar os peixes da 
piscina. Uma brincadeira 

aquática. 

5 
Criar, jogar e gingar 

Ao som do berimbau, 
atabaque e pandeiro. 
Vamos jogar capoeira. 

6 
 

Atividade Externa 
Cinema. 

7 
Acampadentro  

Vamos construir um 
acampamento dentro 

da escola. 

8 
 
 
 

  9 
 

10 
Voando mais alto 

Prepare-se para construir e 
testar seu avião. 

11 
Copa Mágico de Oz 

O futebol estará em alta.   

12 
Criquete e golfe 

Quem sabe jogar?   

13 
Atividade externa  
Picnic no Parque  

do Cordeiro. 

14 
Touche!! 

Uma maneira divertida 
de praticar esgrima.   

15 
 
 
 

16 17 
Magic Circus 

Respeitável público,  
o circo vem aí!! 

18 
Caçadores de aventuras 
Você terá de passar por 

diferentes desafios como 
trilhas, pontes, para 
encontrar o tesouro. 

19 
 

Academia de heróis 
Vamos exercitar os 

nossos super poderes. 

20 
Atividade externa  

Cinema. 

21 
Pendurados 

As cordas dão o 
balanço nessa 
brincadeira. 

22 
 

23 24 
Varal maluco 

Corra até o alvo e  
descubra a atividade. 

25 
Aventuras aquáticas 

Tudo acontece na piscina. 

26 
Música, movimento  

e diversão 
A música é quem  

dita o ritmo. 

27 
Atividade externa 

Uma tarde no  
Parque Villa Lobos. 

28 
Na mosca!! 

Use seus pés e suas 
mãos com precisão 

para acertar os alvos. 

29 

30 31 
Fórmula Oz 

Traga seu patins, skate e 
bicicleta!! Tudo acontece 

na escola. 

1 
Festival de Esportes 

Hoje é dia de brincar! 

    


