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Manobras de Férias 

Ensino Fundamental I – Julho / 2017 

Calendário de Atividades 

 

 

3/7 (2
a

 feira) – Capoeirando – Vamos brincar de capoeira. 

4/7 (3
a

 feira) – Fogo, foguinho, fogão – Diferentes maneiras de pular corda. 

5/7 (4
a

 feira) – Correr, saltar, lançar – O atletismo é o esporte do dia. 

6/7 (5
a

 feira) – Atividade externa – Cinema. 

7/7 (6
a

 feira) – War – Conquiste territórios em um jogo de estratégias no ginásio. 

10/7 (2
a

 feira) – Nas alturas – Saltos fantásticos serão realizados no trampolim. 

11/7 (3
a

 feira) – Corda bamba – Slackline na piscina. 

12/7 (4
a

 feira) – Circuito de aventura – Prepare-se para escalar, equilibrar e rolar nos mais diversos obstáculos. 

13/7 (5
a

 feira) – Roller Day – Uma tarde radical sobre rodas. Você pode trazer sua bicicleta, patinete, skate ou patins.  

14/7 (6
a

 feira) – Voando mais alto – Prepare-se para construir e testar seu avião. 

17/7 (2
a

 feira) – Bate e rebate – Beisebol é o jogo do dia. 

18/7 (3
a

 feira) – Rafting indoor – Um passeio de bote diferente com grandes emoções na piscina. 

19/7 (4
a

 feira) – Arena radical – Atenção!! Para superar os desafios (agilidade, força e velocidade) serão importantes!! 

20/7 (5
a

 feira) – Atividade externa – Boliche. 

21/7 (6
a

 feira) – Em guarda!! – Defenda-se como puder! Uma maneira divertida e segura de praticar esgrima. 

24/7 (2
a

 feira) – Oficina do movimento – Vamos brincar para agitar a nossa tarde com vários ritmos musicais. 

25/7 (3
a

 feira) – Copa das Confederações – O futebol estará em alta! 

26/7 (4
a

 feira) – Alvo! – A sua mira estará sendo testada através de chutes, arremessos e lançamentos. 

27/7 (5
a

 feira) – Atividade externa – Uma tarde no Parque Villa Lobos. 

28/7 (6
a

 feira) – Respeitável público – O circo vem aí!! Venha participar do espetáculo com malabares, bola de equilíbrio, tecido etc. 

31/7 (2
a

 feira) – Caçadores de emoções – Oriente-se por bússolas e prepare-se para uma grande aventura!! 

1/8 (3
a

 feira) – Festival de Esportes – Hoje é dia de brincar! 
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Observação: Os passeios serão às 5
as

 feiras nos dias 6, 20 e 27/7. 

  As atividades na piscina serão às 3
as

 feiras nos dias 11 e 18/7. 

 MANOBRAS DE FÉRIAS – ENSINO FUNDAMENTAL I – JULHO 2017 

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 

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

      1 

2 3 

Capoeirando  

Vamos brincar de 

capoeira. 

4 

Fogo, foguinho, fogão 

Diferentes maneiras de 

pular corda. 

5 

Correr, saltar, lançar  

O atletismo é o esporte 

do dia. 

6 

 

Atividade externa 

Cinema. 

7 

War 

Conquiste territórios em 

um jogo de estratégias 

no ginásio. 

  8 

 

9 

 

 

10 

Nas alturas  

Saltos fantásticos serão 

realizados no trampolim. 

11 

Corda bamba 

Slackline na piscina. 

12 

Circuito de aventura 

Prepare-se para 

escalar, equilibrar e 

rolar nos mais diversos 

obstáculos. 

13 

Roller Day 

Uma tarde radical 

sobre rodas. Você 

pode trazer sua 

bicicleta, patinete, 

skate ou patins. 

14 

Voando mais alto 

Prepare-se para 

construir e testar seu 

avião. 

15 

16 

 

 

17 

Bate e rebate 

Beisebol é o jogo  

do dia. 

18 

Rafting indoor  

Um passeio de bote 

diferente com grandes 

emoções na piscina. 

19 

Arena radical – 

Atenção!! Para superar 

os desafios (agilidade, 

força e velocidade) 

serão importantes!! 

20 

 

Atividade externa 

Boliche. 

21 

Em guarda!!  

Defenda-se como puder! 

Uma maneira divertida e 

segura de praticar 

esgrima. 

22 

 

23 

 

24 

Oficina do movimento 

Vamos brincar para 

agitar a nossa tarde com 

vários ritmos musicais. 

25 

 

Copa das Confederações 

O futebol estará em alta! 

26 

Alvo!  

A sua mira estará 

sendo testada através 

de chutes, arremessos 

e lançamentos. 

27 

 

Atividade externa 

Uma tarde no  

Parque Villa Lobos. 

28 

Respeitável público 

O circo vem aí!! Venha 

participar do espetáculo 

com malabares, bola de 

equilíbrio, tecido etc. 

29 

30 31 

Caçadores de emoções 

Oriente-se por bússolas 

e prepare-se para uma 

grande aventura!! 

1 

 

Festival de Esportes 

Hoje é dia de brincar! 

    


