
ATIVIDADES DIVERSAS – SEMANA DA CRIANÇA DO SAI 07 À 11 DE 
OUTUBRO 

JOAQUIM I 

Massinha de modelar – 1º, 2º e 3º anos. 

Sapinho com canudo e palito – 1º, 2º e 3º anos. 
Brinquedos com embalagens recicláveis – 1º, 2º e 3º anos. 
alugamos brinquedos para 2 dias. Cama elástica ( 03 unidades) e uma 
centopeia (miniatura de tobogã – 01 unidade); 

 Sorvete 
 Algodão doce 
 Cachorro quente 
 Pipoca 
cine pipoca 
jogos na sala de informática. 
 Dia do brinquedo e jogos (cada aluno poderá trazer um jogo ou brinquedo para 

brincar com a turma) 
BIZZO 

ABERTURA DAS OLIMPÍADAS SERÁ ABERTA AOS PAIS NO DIA 03/10 

LANCHE ESPECIAL: 
Dia 07/10 - segunda-feira (cachorro quente) 
Dia 08/10 - terça-feira (morango com chocolate no espeto) 
Dia 09/10 - quarta-feira (pastel com suco) 
Dia 10/10 - quinta-feira (sorvete) 
Dia 11/10 - sexta-feira (pizza) 
Vamos até o ginásio de esportes "Azulão" realizar as competições de atletismo 
e ginástica das olimpíadas, na semana de 07 a 11/10. 

OSCARLINA 

07/10 - Algodão Doce 

08/10 - Cinema com Pipoca 

10/10 - Salada de frutas 

11/10 - Cachorro quente 

21/10 - Sorvete 

Terá gincana organizada pelos professores 

 

FRANCISCO 



1º segmento: 
Dia 16/10/19 - gincana com bexiga com água & algodão doce. 
Dia 17/10/19 - Cama elástica, pipoca & pintura facial. 
Dia 18/10/19 - Cachorro quente & bolo. Dia liberado para brinquedos (irão 
trazer). 
2º segmento: 
Dia 16/10/19 - Festa Sunset & algodão doce. 
Dia 17/10/19 - Cama elástica, pipoca & pintura facial. 
Dia 18/10/19 - Campeonato de queimada, cachorro quente & bolo.  

SIM - CAMA ELÁSTICA PARA AMBOS OS SEGMENTOS. 

CACHORRO QUENTE, BOLO, PIPOCA, ALGODÃO DOCE. 

ADONE 

Kit com balas e salgadinho 

 Apresentação da Peça teatral  "A verdadeira Roupa do Rei" ( 1º AO 9 ANO)  

Pula-pula, tobogã e Futebol de Sabão ( para os alunos do 1º ao 9º ano) 

Ofereceremos um lanche especial (cachorro quente), com purê, catchupy, 
mostarda, maionese e batata palha. E de sobremesa  bolo de cenoura com 
cobertura de chocolate. 

 
Mário Bergamasco 
 
Sessão de Cinema com Pipoca (Recursos da APM) 
  
  
Futebol de Sabão nos dias 3 e 7, dos 1ºs aos 9ºs anos. 
  
 
Lanche Coletivo em sala de Aula, cada aluno poderá trazer salgado, 
doce ou refrigerante. 
  
  
 


