
INSTITUTO EDUCACIONAL

CASA ESCOLA

R. João Alves Flor, 3711 - Candelária
84 3207.2183 | 84 98701.3662

www.casaescola.com.br
@casaescola /casaescolanatal

HVAGAS LIMITADAS

Para crianças de 3 a 10 anos
(a partir de 2 anos para alunos da escola)

HDe 10 a 21 de dezembro

Colônia
de

Férias
~Diversao e brincadeiras

todos os dias!

~Ainda nao
inscreveu
seu filho?
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SEGUNDA 10.12

Tema da Semana: animais 

 - Ateliê da chegada 
 - Produção da caixa das férias
 - Pintura no azulejo
 - Piquenique no campo 
 - Circuito brincante no parque
 - Piscina com caça ao tesouro

TERÇA 11.12 

 - Ateliê da chegada
 - Caça ao tesouro
 - Mão na massa – produção de tinta gelo
 - Contação de história 
 - Piquenique literário 
 - Tecidos no parque 
 - Piscina com bexigas coloridas

QUARTA 12.12 

 - Ateliê da chegada
 - Tecido aéreo  
 - Areia colorida no parque 
 - Festival dos ticas
 - Piquenique em baixo do pé de seriguela
 - Banho de mangueira na caixa de areia
 - Piscina com hidroginástica

QUINTA 13.12 

 - Ateliê da chegada
 - Faça você mesmo –  garrafa com areia colorida 
 - Masterchef – cookies de chocolate 
 - Futebol amistoso no campo 
 - Piquenique 
 - Cavalgadas na piscina
 - Degustação dos cookies de chocolate 
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SEXTA 14.12

 - Ateliê da chegada 
 - Faça você mesmo – arte com biscuit
 - Passeio: Parque da Cidade
 - Piquenique no Parque da Cidade 
 - Piscina com macarrão colorido 

SEGUNDA 17.12 

Tema da Semana: jardim 

 - Ateliê da chegada
 - Pintura com tinta gelo 
 - Circuito brincante no campo 
 - Teatro de sombras 
 - Piquenique embaixo do pé de siriguela 
 - Mão na massa – atividade com grude

TERÇA 18.12 

 - Ateliê da chegada
 - Desafios brincantes – bambolês, bolas e pneus 
 - Artes com a natureza 
 - Futebol amistoso no campo 
 - Piquenique no espaço verde
 - Estações das areias 
 - Desafios na piscina 

QUARTA 19.12 

 - Ateliê da chegada
 - Hora do experimento - erupção colorida 
 - Corrida de carrinho de mão
 - Piscina com bolinhas coloridas 
 - Piquenique no restaurante 
 - Skibunda nas dunas

QUINTA 20.12 

 - Ateliê da chegada
 - Show de talentos 
 - Masterchef – Pão recheado 
 - Piquenique no espaço verde
 - Degustação do Pão recheado 
 - Recreação na piscina
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SEXTA 21.12

 - Ateliê da chegada 
 - Faça você mesmo – geleca brilhante 
 - Passeio – Parque das Dunas
 - Piquenique no Parque 
 - Piscina final bem divertida
 

GLOSSÁRIO

 - Ateliê da chegada 
Momento em que as crianças escolhem as 
opções de artes oferecidas.

 - Lanches temáticos
Lanchar sempre com novidades é algo muito 
aprovado pelas crianças! 

 - Hora da piscina
O banho livre é muito legal, mas brincar e ser 
desafiado dentro d’água é mais legal ainda!

Diária sem almoço          
Diária com almoço          
5 dias sem almoço          
5 dias com almoço          
10 dias sem almoço         
10 dias com almoço       

HORÁRIOS
Com almoço: das 11h às 17h // Sem almoço: das 13h 
às 17h // Horário extra: das 17h às 18h 

OBSERVAÇÕES

1. O pagamento deve ser efetuado antecipadamente;
2. As atividades poderão sofrer modificações;
3. É necessário observar o cumprimento dos horários;
4. Trazer roupa de banho, toalha e touca todos os dias;
5. As atividades serão adaptadas a cada faixa etária; 
6. O transporte para os passeios e lanches não estão 
inclusos no valor da Colônia.

 -------------   R$ 46,00
 -------------   R$ 77,00
 -------------   R$ 220,00
 -------------   R$ 365,00
 -------------   R$ 415,00
 -------------   R$ 690,00

PROGRAM AÇÃO
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VALORES


