
 
 

PROGRAMAÇÃO DA COLÔNIA DE FÉRIAS 
DO LE PETIT GALOIS by SPORTSCLUB 

 

Essa programação pode sofrer alterações a qualquer momento. Os inscritos serão informados por e-mail. 
 

Ficha de inscrição: https://pt.surveymonkey.com/r/CLPG2020 
 

GRUPOS 1 e 2 (3-4 e 5-6 anos) 

1ª semana (06 a 10/01/2020) 

Recepção Jogos e brincadeiras  Jogos e brincadeiras Contação de histórias INFLÁVEIS 

Jogos e brincadeiras  Atividade manual Parquinho Jogos e brincadeiras  INFLÁVEIS 

Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 

Oficina de massinha Jogos e brincadeiras Cinema no Le Petit Recorta e Cola Argila 

Parquinho Pintura de rosto e tatuagem Cinema no Le Petit Jogos e brincadeiras  Parquinho 

2ª semana (13 a 17/01/2020) 

Recepção Dia do brinquedo Dia do brinquedo / Parquinho  Culinária Pintura na cartolina 

Jogos e brincadeiras  Jogos e brincadeiras  Jogos e brincadeiras  Jogos e brincadeiras Jogos e brincadeiras 

Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 

Bolhas de sabão Oficina de Slime PALHÁGICO Contação de histórias INFLÁVEIS 

Parquinho Jogos e brincadeiras  Atividade manual Parquinho INFLÁVEIS 

 

 
 

GRUPOS 3 e 4 (7-8 e 9-10 anos) 

1ª semana (06 a 10/01/2020) 

Recepção Jogos e brincadeiras Recepção e preparação Futsal Argila 

Oficina de massinha Oficina de Slime PASSEIO EXTERNO Jogos e brincadeiras Dodgeball / Kickball 

Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 

Jogos e brincadeiras Jogos e brincadeiras  PASSEIO EXTERNO Oficina de Mosaico  INFLÁVEIS 

Desafio do quebra-cabeça Pintura de rosto e tatuagem Jogos e brincadeiras Parquinho INFLÁVEIS 

2ª semana (13 a 17/01/2020) 

Recepção Parquinho Cinema no Le Petit Jogos e brincadeiras INFLÁVEIS 

Ultimate Jogos e brincadeiras Cinema no Le Petit Culinária INFLÁVEIS 

Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 

Parquinho Oficina de Camiseta PALHÁGICO BET Origami/Dobradura 

Jogos e brincadeiras Futsal Jogos e brincadeiras BET Jogos e brincadeiras 

 

 
 

CARDÁPIO DE LANCHES 

SEGUNDAS TERÇAS QUARTAS QUINTAS SEXTAS 

Suco de caju Suco de laranja Suco de uva Suco de maracujá Suco de Tangerina 

Pão de queijo Cachorro-quente Salgado Misto-quente Mini Pizza 

Melancia Mamão Banana Maçã Uva 

Doce de leite Ninho Bis Paçoca Doce de leite Confeti 

 

 

https://pt.surveymonkey.com/r/CLPG2020


CONTRATO DA COLÔNIA DE FÉRIAS DO LE PETIT GALOIS by SPORTSCLUB 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:  INVESTIMENTO (pagamento no ato da inscrição).  
Valor por semana: R$ 410,00, passeios, todas as atividades e lanches incluídos. É entregue uma camiseta por semana 
de inscrição. Camiseta extra: 30 reais. Diária (se disponível na manhã do dia desejado):  120,00 reais. 
 
 
CANCELAMENTO: Em caso de cancelamento, 50% do período não utilizado será reembolsado. O período não usado 
começa a contar no dia seguinte à solicitação de cancelamento que deve ser feita por e-mail. Exemplo: Para uma 
inscrição de duas semanas (dez dias de colônia), caso o cancelamento seja comunicado no 5º dia, os outros cinco dias 
serão reembolsados, descontando-se 50% do valor pago. 
 
 
VAGAS LIMITADAS a 15 crianças para os grupos de 3/4 anos e 5/6 anos e limitadas a 20 crianças nos grupos de 7/8 
anos e 9/10 anos. Mínimo de 10 inscrições para abertura de cada grupo. Até 10 crianças, os grupos de 3/4 e 5/6 anos 
serão acompanhados por uma pedagoga e um auxiliar. Acima de 10 crianças, serão dois auxiliares e um professor 
formado. Os grupos de 7/8 e 9/10 anos serão acompanhados por um professor de educação física e um auxiliar. 
 
Caso algum grupo não atinja o mínimo de crianças exigidas para o início das atividades, o valor da inscrição será 
devolvido integralmente e a colônia para esse grupo, cancelada. As semanas são independentes no que diz respeito ao 
mínimo de inscritos. Uma delas pode acontecer e a outra não. 
 
Os grupos de faixa etária imediatamente abaixo ou acima poderão ser agrupados para permitir a realização da colônia. 
Por exemplo, as crianças de 5 anos poderão ser colocadas junto com as de 3/4 anos e as crianças de 6 junto com as de 
7/8 anos. Nesse caso os pais serão avisados por e-mail. 

SOBRE A GARANTIA DE VAGAS, RESERVAS E CANCELAMENTOS. 

Visando uma perfeita organização da colônia, as vagas só estarão asseguradas mediante pagamento do período 
desejado. Não haverá reserva ou garantia de vagas por meio de solicitações verbais ou por email, sem o 
correspondente pagamento. As famílias que desejarem prolongar a permanência de seus filhos na colônia poderão 
fazê-lo caso haja vagas para o período desejado.  

LANCHES (Cardápio no final da ficha de inscrição). Atenção! Os valores incluem os lanches. Qualquer alergia a itens 
dos lanches deverá ser comunicada nesta ficha para que seja feita a alteração necessária. Os pais que preferirem, 
podem enviar o lanche de casa. Os lanches são compostos de um suco/refresco (Natural da fruta, concentrado ou de 
caixinha para os passeios), uma parte principal (pão de queijo, misto ou queijo quente, bolo, cachorro quente, etc.), uma 
fruta (maçã, pêra, melancia, banana, etc.) e um doce (doce de leite, paçoca, pé de moleque, etc.). 

HORÁRIOS DE CHEGADA E DE SAÍDA: 

• Os colonins serão recepcionados a partir das 13h30, na respectiva sala de cada grupo, dentro do Le Petit 
Galois. As atividades começarão às 14h00. Não recebemos crianças antes das 13h30. 

• As atividades serão encerradas às 18h00, sendo que um monitor ficará na companhia dos colonins até às 
18h30, horário limite para chegada dos pais ou responsáveis devidamente autorizados; qualquer imprevisto, 
favor entrar em contato pelo telefone 98179-1079.  Após 18h30, será cobrada uma taxa extra no valor de 25 
reais por criança, por cada meia hora iniciada. O pagamento deve ser feito no momento da retirada do colonin 
ou via boleto, com prazo de 24h para pagamento. 
 
 

OUTRAS INFORMAÇÕES:  

• Os organizadores e monitores não se responsabilizam por perdas de objetos durante a Colônia. Recomenda-
se não trazer dinheiro, celulares, jogos ou outros objetos de valor. 

• Aparelhos celulares e jogos portáteis são um obstáculo para a socialização que a colônia proporciona, assim 
sendo, os aparelhos serão recolhidos e devolvidos no final do dia.  

• Os pais que desejarem falar com seus filhos poderão fazê-lo através do número de celular 98179-1079.  

• Os professores têm formação para aplicação de primeiros socorros. Em caso de necessidade, os pais serão 
contatados.  

• Aconselhamos os colonins a virem sempre de tênis, além de trazerem consigo, todos os dias, uma 
mochila/sacola com os seguintes itens: toalha, roupa de banho, chinelos, protetor solar, boné, 
agasalho e remédios, se for o caso. 

• As mochilas/sacolas serão guardadas pelos monitores e entregues aos colonins quando necessário ou no final 
do dia. 

 
DETALHES DOS PASSEIOS - O ingresso e transporte estão incluídos nos valores da colônia. O transporte é feito pelas 
empresas Moura Transportes – www.mouratransportes.com.br ou BSB Transportes ou JH Transportes, ou ainda Eficaz 
Transportes, responsáveis pelo transporte de alunos das escolas em que trabalhamos e nossas parceiras em outras 
colônias. 
 

Para mais informações, entrar em contato pelo e-mail sportsclub.contato@gmail.com ou pelo telefone/whatsapp 
nº98179-1079. 
 
 

mailto:sportsclub.contato@gmail.com

