
GRADE COLÔNIA DE FÉRIAS 

HORÁRIO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

13:00 Recepção 

(leitura/jogos 

pedagógicos) 

Recepção 

(leitura/jogos 

pedagógicos) 

Recepção 

(leitura/jogos 

pedagógicos) 

Recepção 

(leitura/jogos 

pedagógicos) 

Recepção 

(leitura/jogos 

pedagógicos) 

13:30 Ginásio/Recreação 

(Dois grupos) 

Filme no salão 

ou 

Piscina Interna 

Ginásio/Recreação 

(Dois grupos) 

Filme no salão 

ou 

Piscina Interna 

Tarefa da Gincana 

14:00 Ginásio/Recreação 

(Dois grupos) 

Filme no salão 

ou 

Piscina Interna 

Ginásio/Recreação 

(Dois grupos) 

Filme no salão 

ou 

Piscina Interna 

Tarefa da Gincana 

14:30 Ginásio/Recreação 

(Dois grupos) 

Banho Ginásio/Recreação 

(Dois grupos) 

Banho Tarefa da Gincana 

15:00 Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 

15:30 Piscina Externa Piscina Externa Piscina Externa Piscina Externa Piscina Externa 

16:00 Piscina Externa Piscina Externa Piscina Externa Piscina Externa Piscina Externa 

16:30 Banho Banho Banho Banho Banho 

17:00 Esporte Esporte Esporte Esporte Esporte 

17:30 Esporte Esporte Esporte Esporte Esporte 

18:00 Término Término Término Término Término 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tarefas da Gincana 

 

1- 22/01 - Dividir em quatro equipes, cada equipe irá confeccionar uma bandeira, um grito de 

guerra e dar um nome para sua equipe. 

2- 29/01 - No ginásio dividir as equipes e ministrar as seguintes brincadeiras ( 2x revezamento de 

bolinha de ping-pong na colher, 2x zig-zag nos cones com bola de vôlei ou basquete( quicando a 

bola), 2x corrida dos sentados, colocar todos os calçados dentro da goleira e a equipe fica dentro 

da outra goleira, ao sinal do professor a equipe irá correr até a goleira dos calçados e cada um 

deverá estar com o seu e correr novamente para a goleira. Ganha ponto a equipe que fizer em 

menos tempo. 

3- 05/02 - Desfile do cabelo e roupa maluco, escolher 3 membros de cada equipe para o desfile, 

os demais das equipes irão produzir os membros. Avisar antes para trazerem roupas, acessórios, 

maquiagem, tinta de cabelo e etc. (Escolher os jurados).  

4-  12/02 - Jogo da mímica - Escolher palavras aleatórias, sempre um participante de cada 

equipe fará a mímica, o grupo que acertar primeiro ganha ponto. 

5- 19/02 - Balões - Fazer fila, cada um na sua equipe. Cada participante deverá ir e voltar com a 

mão direita, esquerda, ombro direito, esquerdo, cabeça, pé direito e esquerdo. 

6- 26/02 - Premiação para a equipe vencedora( medalhas) temos medalhas (pedir adesivo na 

gráfica) , distribuição de saquinho de balas para todos os participante e lanche coletivo ou 

piquenique na praça. (Música)  

 

 


