
 
 

Com 38 Colônias de Férias no seu currículo, o 

Sportsclub não poderia deixar de levar para as 

crianças a alegria e diversão de suas atividades, 

mesmo durante o período de quarentena! Preparamos 

uma programação diversificada e com materiais que 

provavelmente você já tem em casa. As atividades são 

todas ON-LINE, AO VIVO e com pequenos grupos de 

crianças, permitindo assim uma interação de qualidade 

na sala virtual. Turmas em português ou em francês! 

Junte-se a nós nessa diversão! 
 

 



 

DIA 1 – Segunda-feira, dia 06/07. 
 
Atividade principal: Culinária – Oficina de 
Cookies! 
Material necessário: copo medidor ou 
balança de cozinha, farinha, açúcar, 
manteiga, forminhas de massinha para 
modelar e uma colher ou mini espátula, 
tabuleiro para assar, papel manteiga 
(opcional). Itens de decoração: 
gotas/pedaços de chocolates, granulados, 
castanhas, frutas secas etc.  
Bônus: feijãozinho e caixa misteriosa! 
Material do Feijãozinho: algodão, feijão e 
copo/pote. 
Faixa etária indicada*: de 3 a 9 anos, 

acompanhado por um adulto. 
 

DIA 2 – Terça-feira, dia 07/07. 
 
Atividade principal: Lúdica-motora de 
fantasia! Uma aula muito animada para 
gastar toda a energia dos super-heróis e 
princesas! 
Material necessário: sua fantasia preferida e 
muita disposição! Lápis de cor e impressão 
do desenho* do seu super-herói ou princesa 
predileto para a volta à calma. 
Bônus/Dica: Planetário em casa! 
Faixa etária indicada*: de 3 a 9 anos, 

acompanhado por um adulto. 

 

DIA 3 – Quarta-feira, dia 08/07. 
 
Atividade principal: Uma dobradura 
surpreendente do seu bicho preferido! 
Não subestime essa atividade! 
Material necessário: impressão do 
desenho* escolhido, lápis de cor, tesoura e 
cola.  
Bônus: Ciências – experiência congelando 
um brinquedo. 
Faixa etária alvo*: de 3 a 9 anos 

acompanhado por um adulto. 
 

DIA 4 – Quinta-feira, dia 09/07. 
 
Atividade: Lúdica-motora com bola, um 
QUIZZ e tarefas super divertidas! 
Material necessário: 4 folhas de papel A4, 
um lápis e uma bola leve. 
Bônus/Dica: Matemática divertida! 
Faixa etária indicada*: de 3 a 9 anos, 
acompanhado por um adulto. 
 

DIA 5 – Sexta-feira, dia 10/07. 
 
Atividade: Apresentação AO VIVO do 
Palhágico Chouchou!  
Faixa etária indicada*: de 3 a 9 anos. 

Whatsapp/Telefone: (61) 9-8179-1079 ou 
clique aqui para falar no Whatsapp. 
Instagram: 
https://www.instagram.com/sportsclub.bsb/ 
E-mail: sportsclub.contato@gmail.com 
Site : www.sportsclub.com.br  
 

Valor da atividade avulsa: 25 reais/criança. Valor da semana (5 dias): 100 reais/criança. Valores não reembolsáveis. 

Mais de uma criança, favor nos consultar. Confirmação do pagamento até 24h antes da atividade desejada. Duração 

das atividades: entre 35 e 55 minutos. As atividades acontecerão em uma plataforma virtual como Google Meet, a 

ser definida e informada aos inscritos. Verifique disponibilidade de horários. 
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