
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 COLÔNIA DE FÉRIAS – 2022 - DE 17 A 21/01 

    13h às 
13h15min 

13h15min às 
14h 

14h às 14h45min 14h30min às 
15h30min 

15h30min às 
16h15min 

16h15min às 17h 17h às 
17h30min 

17h30min  às 
19h 

se
gu

nd
a-

fe
ira

 

T. 1 Recepção e 
acolhimento Parque interno 

Desenho no chão 
com giz 

(pátio chafariz) 
Higiene e lanche 

( 14h30min às 15h) 
“Mão na massa” 

(Massa de modelar 
caseira) 

Sala lúdica Organização para 
saída Recreação 

T.2 Recepção e 
acolhimento Desenho no 

chão com giz 
(pátio chafariz) 

Parque interno Higiene e lanche 
( 14h30min às 15h) Sala lúdica 

“Mão na massa” 
(Massa de modelar 

caseira) 
Organização para 

saída Recreação 

T.3 Recepção e 
acolhimento 

“Mão na massa” 
(Massa de 

modelar caseira) Sala lúdica Higiene e lanche 
( 14h30min às 15h) Parque interno 

Desenho no chão 
com giz 

(pátio chafariz) 
Organização para 

saída Recreação 

T.4 Recepção e 
acolhimento 

“Mão na massa” 
(Massa de 

modelar caseira) Parque externo 
Higiene e lanche 

(15h05min às 
15h30min) 

Desenho no chão com 
giz 

(pátio chafariz) 

Ginásio                       
( Caçador ) 

Organização para 
saída Recreação 

T.5 Recepção e 
acolhimento 

Desenho no 
chão com giz 

(pátio chafariz) 
Ginásio                       

( Caçador ) 
Higiene e lanche 

(15h05min às 
15h30min) 

Parque da externo 
“Mão na massa” 

(Massa de modelar 
caseira) 

Organização para 
saída Recreação 

te
rç

a -
fe

ira
 

T. 1 Recepção e 
acolhimento Parque interno 

Urso; Que horas são?  

(Pista de corrida) 
Higiene e lanche 

( 14h30min às 15h) 
Culinária: Espetinho de 

frutas Sala lúdica 
Organização para 

saída Recreação 

T.2 Recepção e 
acolhimento 

Urso; Que horas 
são? 

(Pista de 
corrida) 

Culinária: Espetinho 
de frutas 

Higiene e lanche 
( 14h30min às 15h) Sala lúdica Parque interno Organização para 

saída Recreação 

T.3 Recepção e 
acolhimento 

Sala lúdica 

Urso; Que horas 
são?  

(Pista de corrida) 
Higiene e lanche 

( 14h30min às 15h) Parque interno Culinária: Espetinho 
de frutas 

Organização para 
saída Recreação 

T.4 Recepção e 
acolhimento 

Culinária: 
Espetinho de 
frutas 

Parque externo Higiene e lanche 
(15h05min às 

15h30min) 
Urso; Que horas são? 

(Ginásio) Desenho livre 
Organização para 

saída Recreação 



T.5 Recepção e 
acolhimento 

Desenho livre 

Urso; Que horas 
são? 

(Ginásio) 
Higiene e lanche 

(15h05min às 
15h30min) 

Parque externo Culinária: Espetinho 
de frutas 

Organização para 
saída Recreação 

qu
ar

ta
-fe

ira
 

T. 1 Recepção e 
acolhimento Parque externo 

Brincadeiras 
recreativas         

(pátio chafariz) 
Higiene e lanche 

( 14h30min às 15h) Batalha dos doces Parque interno Organização para 
saída Recreação 

T.2 Recepção e 
acolhimento 

Brincadeiras 
recreativas         

(pátio chafariz) 

Batalha dos doces 

Higiene e lanche 
( 14h30min às 15h) Parque interno Parque externo Organização para 

saída Recreação 

T.3 Recepção e 
acolhimento Parque interno Higiene e lanche 

( 14h30min às 15h) 
Brincadeiras recreativas         

(pátio chafariz) 
Parque externo Organização para 

saída Recreação 

T.4 Recepção e 
acolhimento 

Batalha dos 
doces Parque externo Higiene e lanche 

(15h05min às 
15h30min) 

Dobradura doce + 
cenário 

Ginásio (atividades 
com cordas e bolas) 

Organização para 
saída Recreação 

T.5 Recepção e 
acolhimento 

Ginásio 
(atividades com 
cordas e bolas) 

Dobradura doce + 
cenário 

Higiene e lanche 
(15h05min às 

15h30min) 
Parque externo Batalha dos doces Organização para 

saída Recreação 

qu
in

ta
- fe

ira
 

T. 1 Recepção e 
acolhimento 

Pátio chafariz 
(esconde-
esconde) 

Desenho livre Higiene e lanche 
( 14h30min às 15h) 

Cinema  Parque externo Organização para 
saída Recreação 

T.2 Recepção e 
acolhimento 

Cinema 

Parque externo Higiene e lanche 
( 14h30min às 15h) 

Pátio chafariz (esconde-
esconde) 

Dobradura doce + 
cenário 

Organização para 
saída Recreação 

T.3 Recepção e 
acolhimento 

Pátio chafariz 
(esconde-esconde) Higiene e lanche 

( 14h30min às 15h) 
Dobradura doce + 

cenário 
Organização para 

saída Recreação 

T.4 Recepção e 
acolhimento Parque externo Quebra cabeça doce Higiene e lanche 

(15h05min às 
15h30min) 

Ginásio ( atividades 
recreativas) 

Cinema 

Organização para 
saída Recreação 

T.5 Recepção e 
acolhimento 

Ginásio 
(atividades 
recreativas) 

Quebra cabeça doce Higiene e lanche 
(15h05min às 

15h30min) 
Pátio chafariz (esconde-

esconde) 
Organização para 

saída Recreação 



se
xt

a -
fe

ira
 

T. 1 Recepção e 
acolhimento 

Corrida doce (pista de corrida ou pátio 
chafariz) 

Higiene e lanche 
( 14h30min às 15h) 

Quebra cabeça doce Ginásio (atividades 
com cordas ) 

Organização para 
saída Recreação 

T.2 Recepção e 
acolhimento Higiene e lanche 

( 14h30min às 15h) 
Ginásio (atividades com 

cordas ) Quebra cabeça doce Organização para 
saída Recreação 

T.3 Recepção e 
acolhimento 

Higiene e lanche 
( 14h30min às 15h) 

Ginásio (atividades com 
cordas ) Quebra cabeça doce Organização para 

saída Recreação 

T.4 Recepção e 
acolhimento 

Ginásio 
(atividades com 

cordas ) 
Parque externo 

Higiene e lanche 
(15h05min às 

15h30min) 

Corrida doce (pista de corrida ou pátio chafariz) 

Organização para 
saída Recreação 

T.5 Recepção e 
acolhimento Parque externo Ginásio (atividades 

com cordas ) 
Higiene e lanche 

(15h05min às 
15h30min) 

Organização para 
saída Recreação 

SENDO: T1: EDUCAÇÃO INFANTIL                                                     T2 E T3: 1° ANO                                                   T4: 2° ANO                                                     T.5: 3° AO 5° ANO 

 

 

 

 

 


