
 



 Nas férias, o Colégio Bom Retiro aposta
em muita criatividade e diversão!

Culinária, artesanato e recreação fazem
parte do nossa proposta!!

01 de Julho de 2022 a 15 de Julho de 2022 Das 8h às 18h



 

NOSSA PROPOSTA

Sempre com base em um tema, as crianças têm a oportunidade de vivenciar durante as férias
atividades lúdicas com muita diversão e com conteúdo de forma leve e descontraída para que
a escola fique com jeito de descanso!

Sem uniforme, para caracterizarmos as férias, eles compartilham brinquedos e experiências já
que durante o curso o convívio com um grupo de idades variadas traz um mix de informações
que só tem a acrescentar no desenvolvimento da criança.

O Colégio Bom Retiro oferece essa programação especial para a Educação Infantil e para o
Ensino Fundamental (anos iniciais) nos 15 primeiros dias de Julho. 





 

8h - RECEPÇÃO DOS ALUNOS;

8h30 - CAFÉ DA MANHÃ;

9h às 11h30 - Oficina Maker: faça seu brinquedo;

11h30 - 12h30 - ALMOÇO;

12h30 - 13h30 - Descanso / soneca;

13h30 às 15h30 - Gincana: caça ao tesouro;

15h30 às 16h - LANCHE DA TARDE;

16h às 18h - Rememorando brincadeiras.



 

8h - RECEPÇÃO DOS ALUNOS;

8h30 - CAFÉ DA MANHÃ;

9h às 11h30 - Ateliê de artes: camisetas tie-dye;

11h30 - 12h30 - ALMOÇO;

12h30 - 13h30 -Descanso / Soneca; 

13h30 às 15h - STORYTELLING com fantoches;

15h às 15h30 - LANCHE DA TARDE;

15h30 às 17h - Cinepipoca;

17h às 18h - Quadra livre para esportes.



 

8h - RECEPÇÃO DOS ALUNOS;
 

8h30 - CAFÉ DA MANHÃ;
 

9h às 11h30 - STORYTELLING: meu herói;
 

11h30 - 12h30 - ALMOÇO;
 

12h30 - 13h - Descanso / soneca;
 

13h às 17h30 - PASSEIO EXTERNO ao parque da Água Branca com pique-nique;
 

17h30 às 18h - Quadra livre para esportes.



 

8h - RECEPÇÃO DOS ALUNOS;

8h30 - CAFÉ DA MANHÃ;

9h às 11h30 - Brincando eu aprendo: brincadeiras dirigidas;

11h30 - 12h30 - ALMOÇO;

12h30 - 13h30 - Descanso / soneca;

13h30 às 15h - CBR ECO: Um dia na horta;

15h às 15h30 - LANCHE DA TARDE;

15h30 às 17h - Laboratório maluco com o professor Robson;

17h às 18h - Quadra livre para esportes.



 

8h - RECEPÇÃO DOS ALUNOS;

8h30 - CAFÉ DA MANHÃ;

9h às 11h30 - MASTERCHEF CBR (culinária brasileira);

11h30 - 12h30 - ALMOÇO;

12h30 - 13h30 - Descanso / soneca;

13h30 às 15h30 - CBR ECO: Sucatoteca;

15h30 às 16h - LANCHE DA TARDE;

16hàs 18h - Quadra livre para esportes;



 

8h - RECEPÇÃO DOS ALUNOS;

8h30 - CAFÉ DA MANHÃ;

9h às 11h30 - Literatura através de fantasias -
Escolha um personagem e venha fantasiado;

11h30 - 12h30 - ALMOÇO;

12h30 - 13h30 - Descanso / soneca;

13h30 às 15h - Masterchef internacional (culinária
mexicana);

15h às 15h30 - LANCHE DA TARDE;

15h30 às 18h - Rememorando brincadeiras.



 

8h - RECEPÇÃO DOS ALUNOS;

8h30 - CAFÉ DA MANHÃ;

9h às 11h30 - Ateliê de artes: oficina de dobraduras;

11h30 - 12h30 - ALMOÇO;

12h30 - 13h30 - Descanso / soneca;

13h30 às 15h - Teatro CBR;

15h às 15h30 - LANCHE DA TARDE;

15h30 às 18h - Rememorando brincadeiras.



 

8h - RECEPÇÃO DOS ALUNOS;

8h30 - CAFÉ DA MANHÃ;

9h às 11h30 - Passeio ciclístico interno;

11h30 - 12h30 - ALMOÇO;

12h30 - 13h30 - Descanso / soneca;

13h30 às 15h - CBR ECO: Meu jardim;

15h às 15h30 - LANCHE DA TARDE;

15h30 às 18h - Game lab.



 

8h - RECEPÇÃO DOS ALUNOS;

8h30 - CAFÉ DA MANHÃ;

9h às 11h30 - Ateliê de artes: sentindo texturas;

11h30 - 12h30 - ALMOÇO;

12h30 - 13h30 - Descanso / soneca;

13h30 às 15h - CBR ECO: Germinando emoções;

15h às 15h30 - LANCHE DA TARDE;

15h30 às 18h - Gincana: circuito funcional.



 

8h - RECEPÇÃO DOS ALUNOS;

8h30 - CAFÉ DA MANHÃ;

9h às 11h30 - Passeio ciclístico interno;

11h30 - 12h30 - ALMOÇO;

12h30 - 13h30 - Descanso / soneca;

13h30 às 15h - Cine pipoca;

15h às 15h30 - LANCHE DA TARDE;

15h30 às 18h - Rememorando brincadeiras;



 8h - RECEPÇÃO DOS ALUNOS;

8h30 - CAFÉ DA MANHÃ;

9h às 11h30 - Passeio ciclístico interno;

11h30 - 12h30 - ALMOÇO;

12h30 - 13h30 - Descanso / soneca;

13h30 às 15h - Game lab;

15h às 15h30 - LANCHE DA TARDE

15h30 às 17h - Oficina Maker: o que levarei do
curso de férias?

17h às 18h - Quadra livre para esportes;



 

O Mundo Maker é um espaço de aprendizagem criativa em que o aluno é o protagonista.
De forma envolvente e divertida, o aluno aprende a desenvolver sua criatividade, pensamento crítico e a
trabalhar em equipe.

Ser maker é olhar um problema e elaborar um projeto criativo para resolvê-lo, explorando possibilidades, sendo
curioso, resiliente, experimentador. É errar e aprender com os erros.

Os alunos exploram aspectos físicos de materiais recicláveis, buscando descobrir suas finalidades. 
A partir das descobertas feitas, fabricam suas “invenções”.

A proposta possibilita aos alunos vivenciarem as etapas necessárias para a construção de um objeto. A
observação, a caracterização do objeto, o planejamento da construção, a produção de um protótipo, o teste, a
avaliação para detectar os problemas e a modificação final fazem parte das etapas de construção.



 

 O objetivo destas atividades é fazer com que as crianças percebam que, através de desenhos,
pinturas e até mesmo esculturas, elas pode se expressar e dizer algo.

Além da capacidade de se comunicar, a Arte desenvolve a parte da criatividade, pelo fato da
expressão artística estar totalmente ligada à imaginação. Esse tipo de atividade possibilita também
que a criança descubra um mundo cheio de cores, linhas, formas, sentimentos, simbolizando
experiências e adquirindo atitudes fundamentais para seu desenvolvimento, como a sensibilidade e o
senso crítico. 

A pintura também estimula a comunicação, a criatividade, sensibilidade e aumenta a capacidade de
concentração e expressão das crianças. Os alunos trabalham com diferentes formas e cores, aprendem
a identificar, diferenciar cores e materiais que estão sendo utilizados, desenvolvem a coordenação
mental e motora, fatores fundamentais para um crescimento saudável.



 

 Podemos perceber que a gincana é um recurso importante no processo de ensino-aprendizagem, que
pode servir de auxílio para que as crianças possam ter uma aprendizagem significativa, pois além de
ser uma atividade divertida, envolvendo competição, trabalho em equipe e busca pelo conhecimento
traz momentos de integração, socialização, inclusão e o respeito às limitações dos estudantes,
valorizando habilidades diferentes que irão aparecer dentro do grupo.

Por meio de gincanas, procura-se incentivar a descoberta de novos talentos, estimularem atividades
recreativas, abordar problemas relacionados ao cotidiano dos alunos para que estes se envolvam
naturalmente com as disciplinas a fim de torná-las mais interessantes.



 

Os jogos eletrônicos são uma ferramenta importante na construção da escola do futuro. Eles podem
desenvolver nas crianças e nos adolescentes habilidades variadas, como atenção, interação, memória,
raciocínio lógico, planejamento, tomadas de decisão, seleção visual, entre outras

A educação ambiental permite uma consciência crítica da sociedade acerca da das questões
ambientais e é uma ferramenta que visa novas atitudes ambientais, práticas de preceitos ambientais e
minimização dos danos causados à natureza



 

Durante as aulas de culinária, o estudante pode ter contato com os ingredientes - sentir, tocar -
adquirir noção de quantidade e medidas, aprender sobre outras culturas e alimentação saudável,
enriquecer o vocabulário e aperfeiçoar habilidades sociais e de trabalho em equipe.

Autoconhecimento, desenvolvimento de expressão e comunicação, maior interação entre alunos,
estímulo à leitura e à responsabilidade, promoção do aperfeiçoamento corporal. Esses são apenas
alguns dos benefícios que o teatro na escola pode proporcionar para crianças



 

A importância de brincar na fase infantil é inquestionável. Entretanto, vemos que as crianças estão
cada dia mais vidradas em eletrônicos e não sabem "brincar" como antigamente. Neste momento,
nossa proposta é resgatar esse brincar antigo.

O processo educativo acontece através da interação do estudante com o meio, através de desafios
que agucem a curiosidade e cheguem à aprendizagem.



 

Nesta atividade nossos alunos são convidados a virem fantasiados. Através de suas fantasias, iremos
utilizar a literatura para construir um universo único para seus personagens.

Storytelling é a arte de contar, desenvolver e adaptar histórias utilizando elementos específicos —
personagem, ambiente, conflito e uma mensagem — em eventos com começo, meio e fim, para
transmitir uma mensagem de forma inesquecível ao conectar-se com o leitor no nível emocional.



Por meio do lúdico e da
criatividade, nossos alunos são

convidados a "criarem" e a
redescobrir brincadeiras "antigas".



Através do maker e das atividades de
ateliê de artes os alunos usam da
criatividade para se expressarem



 

contato@colegiobomretiro.com.br
@colegiobomretiro

Rua Solon, 914/926 - Bom Retiro, São Paulo - SP, 01127-010.


