
CRONOGRAMA - PLANTÃO DE FÉRIAS - JANEIRO 2020 
PERÍODO DIVERSIFICADO - 13 ATÉ 31 DE JANEIRO  

 
Os alunos deverão vir uniformizados e trazer: 
- Estojo/ penal com material para colorir e escrever; 
- Brinquedos e jogos (nos dias solicitados) 
- Fantasias preferida (no dia solicitado) 
- Toalha e roupa para trocar no dia solicitado 
 

13/01- Segunda-feira 

Horário Resumo das atividades 

07:30/08:30 Acolhimento 

08:30/09:30 Atividades Recreativas: Brincadeiras livre com brinquedos e jogos 

09:30/10:00 Lanche 

10:00/11:00 Atividade direcionada: Oficinas de Origami (sala de artes) 

11:00/12:00 Atividades Recreativas: Ameba, joquempô (ginásio) 

12:00/12:30 Almoço – Oração de agradecimento pelo alimento – Higienização bucal 

12:30/13:30 Momento de Relaxamento e preparação para a saída dos educandos  

13:30/14:00 Recepção dos alunos - período vespertino 

14:00/15:00  Roda de Conversa: Apresentação de alunos e professores – período vespertino, 
combinados e programação 

15:00/15:30 Lanche 

15:30/17:00 Atividades Recreativas: Sardinha enlatada 

17:00/17:50 Organização de ambiente escolar, preparação para saída dos alunos/Brincadeira 
livre/dirigida no pátio 

 

14/01-Terça-feira 

Horário Resumo das atividades 

07:30/08:30 Acolhimento 

08:30/09:30 Atividades Recreativas: Alerta dos bichos 

09:30/10:00 Lanche 

10:00/11:00 Atividade direcionada: Contação de história (sala de oficinas de leitura) 

11:00/12:00 Atividades Recreativas: pintura com os dedos dos animais da história (sala de artes) 

12:00/12:30 Almoço – Oração de agradecimento pelo alimento – Higienização bucal 

12:30/13:30 Momento de Relaxamento e preparação para a saída dos educandos 

13:30/14:00 Recepção dos alunos - período vespertino 

14:00/15:00  Atividades Recreativas: Pega-bruxa 

15:00/15:30 Lanche 

15:30/17:00 Atividades Recreativas: Cinepipoca 

17:00/17:50 Organização de ambiente escolar, preparação para saída dos alunos/Brincadeira 
livre/dirigida no pátio 

 

15/01- Quarta-feira 

Horário Resumo das atividades 

07:30/08:30 Acolhimento 

08:30/09:30 Atividades Recreativas: massinha, desenho livre e jogos de tabuleiro 

09:30/10:00 Lanche 

10:00/11:00 Culinária divertida – Espetinho de frutas 

11:00/12:00 Atividades Recreativas: Coelho saí da toca, alerta (ginásio) 

12:00/12:30 Almoço – Oração de agradecimento pelo alimento – Higienização bucal 

12:30/13:30 Momento de Relaxamento e preparação para a saída dos educandos 

13:30/14:00 Recepção dos alunos - período vespertino 

14:00/15:00  Atividades Recreativas: Rei e rainha do BIS 

15:00/15:30 Lanche 

15:30/17:00 Atividades Recreativas: Jogo do puxa rabo 

17:00/17:50 Organização de ambiente escolar, preparação para saída dos alunos/Brincadeira 
livre/dirigida no pátio 



          

16/01-Quinta-feira 

Horário Resumo das atividades 

07:30/08:30 Acolhimento 

08:30/09:30 Atividades Recreativas: Twister, Uno, jogo de damas, xadrez e resta um 

09:30/10:00 Lanche 

10:00/11:00 Atividade direcionada:  Oficinas de bonecos com tampa de garrafa pet (sala de artes) 

11:00/12:00 Atividades Recreativas: Circuito com obstáculos (sala de espelhos) 

12:00/12:30 Almoço – Oração de agradecimento pelo alimento – Higienização bucal 

12:30/13:30 Momento de Relaxamento e preparação para a saída dos educandos 

13:30/14:00 Recepção dos alunos - período vespertino 

14:00/15:00  Atividades Recreativas: O pac-man 

15:00/15:30 Lanche 

15:30/17:00 Atividades Recreativas: Queimada ameba 

17:00/17:50 Organização de ambiente escolar, preparação para saída dos alunos/Brincadeira 
livre/dirigida no pátio e ida ao pátio 

 

17/01- Sexta-feira 

Horário Resumo das atividades 

07:30/08:30 Acolhimento 

08:30/09:30 Atividades Recreativas: Trazer um brinquedo ou joguinho para socialização 

09:30/10:00 Lanche  

10:00/10:30 Brincadeira livre no pátio: pebolim, ping pong, corda e elástico. 

10:40/12:00 Sessão cinema: Os irmãos guardiões 

12:00/12:30 Almoço – Oração de agradecimento pelo alimento – Higienização bucal 

12:30/13:30 Momento de Relaxamento e preparação para a saída dos educandos 

13:30/14:00 Recepção dos alunos - período vespertino 

14:00/15:00  Atividades Recreativas: Confecção do jogo de Pega varetas 

15:00/15:30 Lanche 

15:30/17:00 Recreação aberta: Dia do brinquedo e atividades livres 

17:00/17:50 Organização de ambiente escolar, preparação para saída dos alunos/Brincadeira 
livre/dirigida no pátio 

 
20/01- Segunda-feira 

Horário Resumo das atividades 

07:30/08:30 Acolhimento 

08:30/09:30 Atividades Recreativas: massinha, desenho livre e jogos de tabuleiro 

09:30/10:00 Lanche 

10:00/11:00 Atividade direcionada: Oficinas de papel machê: ponteira de lápis (sala de artes) 

11:00/12:00 Atividades Recreativas: Queimada ameba, batata quente (ginásio) 

12:00/12:30 Almoço – Oração de agradecimento pelo alimento – Higienização bucal 

12:30/13:30 Momento de Relaxamento e preparação para a saída dos educandos  

13:30/14:00 Recepção dos alunos - período vespertino 

14:00/15:00  Atividades Recreativas: Dodgeball 

15:00/15:30 Lanche 

15:30/17:00 Atividade direcionada: Confecção e brincadeira com a caixotinha – a pipa de papel 

17:00/17:50 Organização de ambiente escolar, preparação para saída dos alunos/Brincadeira 
livre/dirigida no pátio 

 
21/01-Terça-feira 

Horário Resumo das atividades 

07:30/08:30 Acolhimento 

08:30/09:30 Atividades Recreativas: Twister, Uno, jogo de damas, xadrez e resta um 

09:30/10:00 Lanche 

10:00/11:00 Atividade direcionada: Contação de história (sala de oficinas de leitura) 



11:00/12:00 Atividades Recreativas: Oficinas fantoche de dobraduras dos animais da história 
(sala de artes) 

12:00/12:30 Almoço – Oração de agradecimento pelo alimento – Higienização bucal 

12:30/13:30 Momento de Relaxamento e preparação para a saída dos educandos 

13:30/14:00 Recepção dos alunos - período vespertino 

14:00/15:00  Atividades Recreativas: pebolim, tênis de mesa, corda, elástico, amarelinha 

15:00/15:30 Lanche 

15:30/17:00 Atividades Recreativas: Alerta dos bichos 

17:00/17:50 Organização de ambiente escolar, preparação para saída dos alunos/Brincadeira 
livre/dirigida no pátio 

 
22/01- Quarta-feira 

Horário Resumo das atividades 

07:30/08:30 Acolhimento 

08:30/09:30 Atividades Recreativas: Telefone sem fio, dança das cadeiras 

09:30/10:00 Lanche 

10:00/11:00 Culinária divertida – Sanduiche divertido 

11:00/12:00 Atividades Recreativas: arremesso de cesta (ginásio) 

12:00/12:30 Almoço – Oração de agradecimento pelo alimento – Higienização bucal 

12:30/13:30 Momento de Relaxamento e preparação para a saída dos educandos 

13:30/14:00 Recepção dos alunos - período vespertino 

14:00/15:00  Atividades Recreativas: Torta na cara (trazer toalha e uma muda de roupa) 

15:00/15:30 Lanche 

15:30/17:00 Atividades Recreativas: Cinepipoca 

17:00/17:50 Organização de ambiente escolar, preparação para saída dos alunos/Brincadeira 
livre/dirigida no pátio 

          
23/01-Quinta-feira 

Horário Resumo das atividades 

07:30/08:30 Acolhimento 

08:30/09:30 Atividades Recreativas: Adoleta, twister, mímica. 

09:30/10:00 Lanche 

10:00/11:00 Atividade direcionada: Oficinas de papel machê: pintura das ponteiras (sala de artes) 

11:00/12:00 Atividades Recreativas: Quem sou eu (sala de espelhos) 

12:00/12:30 Almoço – Oração de agradecimento pelo alimento – Higienização bucal 

12:30/13:30 Momento de Relaxamento e preparação para a saída dos educandos 

13:30/14:00 Recepção dos alunos - período vespertino 

14:00/15:00  Atividades Recreativas: Jokenpo e outros jogos (ginásio) 

15:00/15:30 Lanche 

15:30/17:00 Atividades Recreativas: Brincadeira de balão com água (trazer toalha e roupa para 
trocar) 

17:00/17:50 Organização de ambiente escolar, preparação para saída dos alunos/Brincadeira 
livre/dirigida no pátio 

 
24/01- Sexta-feira 

Horário Resumo das atividades 

07:30/08:30 Acolhimento 

08:30/09:30 Atividades Recreativas: Trazer um brinquedo ou joguinho para socialização 

09:30/10:00 Lanche  

10:00/11:00 Brincadeira livre no pátio: pebolim, ping pong, corda e elástico. 

11:00/12:00 Atividades Recreativas: brincadeiras livres e dirigidas 

12:00/12:30 Almoço – Oração de agradecimento pelo alimento – Higienização bucal 

12:30/13:30 Momento de Relaxamento e preparação para a saída dos educandos 

13:30/14:00 Recepção dos alunos - período vespertino 

14:00/15:00  Atividades direcionada: Confecção inicial da pipa 



15:00/15:30 Lanche 

15:30/17:00 Recreação aberta – Dia do brinquedo 

17:00/17:50 Organização de ambiente escolar, preparação para saída dos alunos/Brincadeira 
livre/dirigida no pátio 

 
27/01- Segunda-feira 

Horário Resumo das atividades 

07:30/08:30 Acolhimento 

08:30/09:30 Atividades Recreativas: Brincadeiras livre com brinquedos e jogos 

09:30/10:00 Lanche 

10:00/11:00 Atividade direcionada: Oficinas jogo da velha (sala de artes) 

11:00/12:00 Atividades Recreativas: Ameba, Jokenpo e outros jogos (ginásio) 

12:00/12:30 Almoço – Oração de agradecimento pelo alimento – Higienização bucal 

12:30/13:30 Momento de Relaxamento e preparação para a saída dos educandos  

13:30/14:00 Recepção dos alunos - período vespertino 

14:00/15:00  Atividades direcionada: Finalização da confecção da pipa 

15:00/15:30 Lanche 

15:30/17:00 Atividades direcionada: Rei e rainha da paçoca 

17:00/17:50 Organização de ambiente escolar, preparação para saída dos alunos/Brincadeira 
livre/dirigida no pátio 

 
28/01-Terça-feira 

Horário Resumo das atividades 

07:30/08:30 Acolhimento 

08:30/09:30 Atividades Recreativas: Balão fujão  

09:30/10:00 Lanche 

10:00/11:00 Atividade direcionada: Contação de história (sala de oficinas de leitura) 

11:00/12:00 Atividades Recreativas: queimada dos bichos (ginásio) 

12:00/12:30 Almoço – Oração de agradecimento pelo alimento – Higienização bucal 

12:30/13:30 Momento de Relaxamento e preparação para a saída dos educandos 

13:30/14:00 Recepção dos alunos - período vespertino 

14:00/15:00  Atividades Recreativas: Fazendo Artes com argila 

15:00/15:30 Lanche 

15:30/17:00 Atividades Recreativas: Pega-pega cachorro quente 

17:00/17:50 Organização de ambiente escolar, preparação para saída dos alunos/Brincadeira 
livre/dirigida no pátio 

 
29/01- Quarta-feira 

Horário Resumo das atividades 

07:30/08:30 Acolhimento 

08:30/09:30 Atividades Recreativas: massinha, desenho livre e jogos de tabuleiro 

09:30/10:00 Lanche  

10:00/10:30 Brincadeira livre no pátio: pebolim, ping pong, corda e elástico. 

10:40/12:00 Sessão Cinema no auditório 

12:00/12:30 Almoço – Oração de agradecimento pelo alimento – Higienização bucal 

12:30/13:30 Momento de Relaxamento e preparação para a saída dos educandos 

13:30/14:00 Recepção dos alunos - período vespertino 

14:00/15:00  Atividades Recreativas: Pique bandeira 

15:00/15:30 Lanche 

15:30/17:00 Atividades Recreativas: Sardinha enlatada 

17:00/17:50 Organização de ambiente escolar, preparação para saída dos alunos/Brincadeira 
livre/dirigida no pátio 

          
30/01-Quinta-feira 

Horário Resumo das atividades 



07:30/08:30 Acolhimento 

08:30/09:30 Atividades Recreativas: Twister, Uno, jogo de damas, xadrez e resta um 

09:30/10:00 Lanche 

10:00/10:30 Atividade direcionada: Oficina de prendedor decorado com biscuit  (sala de artes) 

10:40/12:00 Atividades Recreativas: Batata quente (sala de espelhos) 

12:00/12:30 Almoço – Oração de agradecimento pelo alimento – Higienização bucal 

12:30/13:30 Momento de Relaxamento e preparação para a saída dos educandos 

13:30/14:00 Recepção dos alunos - período vespertino 

14:00/15:00  Atividades Recreativas: Queimada paulista 

15:00/15:30 Lanche 

15:30/17:00 Atividades direcionada: Está quente “bora” tomar sorvete 

17:00/17:50 Organização de ambiente escolar, preparação para saída dos alunos/Brincadeira 
livre/dirigida no pátio 

 
 
 
31/01- Sexta-feira 

Horário Resumo das atividades 

07:30/08:30 Acolhimento 

08:30/09:30 Atividades Recreativas: Trazer um brinquedo ou joguinho para socialização 

09:30/10:00 Lanche 

10:00/11:00 Culinária divertida: Brigadeiro de banana 

11:00/12:00 Atividades Recreativas: Corrida de Canguru (ginásio) 

12:00/12:30 Almoço – Oração de agradecimento pelo alimento – Higienização bucal 

12:30/13:30 Momento de Relaxamento e preparação para a saída dos educandos 

13:30/14:00 Recepção dos alunos - período vespertino 

14:00/15:00  Atividades Recreativas: pebolim, tênis de mesa, corda, elástico, amarelinha 

15:00/15:30 Lanche 

15:30/17:00 Atividades Recreativas: Dia da fantasia (vir com a sua fantasia preferida) – Karaokê 
e Just Dance 

17:00/17:50 Organização de ambiente escolar, preparação para saída dos alunos/Brincadeira 
livre/dirigida no pátio 

 
 
 
 


