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20 Dia do Amigo
Será um dia todo dedicado aos amigos... Traga
um brinquedo para compartilhar e brincar!

21 Uma festa no Estação
Os Contos de Fadas tomarão conta do Estação neste dia!
Que tal vir fantasiado você também?

22 Dia do Mini Chef
A equipe de Nutrição do Estação está preparando um dia
especial, dedicado à boa alimentação.... Imperdível!

23 Dia Sustentável
Quem estuda no Estação, sabe: temos que cuidar do nosso planeta 
Reciclando, Reaproveitando, Reduzindo, Repensando e Reflorestando...
Hoje teremos um troca-troca de livros usados em bom estado. Sabe 
aquele livrinho que você gosta muito mas já leu muitas vezes? Traga
para trocar com seu amigo por outro que não conhece! 

24 Conta e Cria: Brincante, construção de brinquedos de sucata
O que é melhor do que escutar histórias de autores brasileiros
como Ruth Rocha, Eva Furnari, Ana Maria Machado? Ouví-las em
um Piquenique na Biblioteca Anísio Teixeira, no Campo de São Bento!

27 Dia do Pequeno Inventor
Hoje é o dia para aquela criança curiosa que gosta

de experimentar novidades e ainda teremos um delicioso
cineminha com pipoca na escola. 

28 Dia do Folclore Brasileiro
Este dia é um aquecimento para o mês do folclore que está chegando...

Vamos conhecer lendas brasileiras como o Boto Rosa, Boitatá e Curupira.

29 Festa dos Bonecos
Este dia é para homenagear um grande amigo, que acompanha você

nas sonecas e nas brincadeiras: o boneco. Faremos uma festinha super
animada para ele! Afinal, ele merece! Traga o seu preferido para escola!

Ah, não conte para ele! É surpresa!

30 Dia da Magia
Será um dia de mistério e magia...Histórias mágicas com bruxos, fadas estarão

por toda parte. Se eu fosse você não perderia por nada.

31 Dia das Histórias em Quadrinhos
Este último dia de colônia será dedicado às histórias em quadrinhos tão amadas

por nossas crianças. Iremos também até a banca de jornal da Dr. Sardinha, comprar um
gibi. Que tal vir fantasiado com seu personangem favorito dos quadrinhos?
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Obs: Esta programação está sujeita a alteração. 
A colônia de férias fucionará com as professoras auxiliares.


