
 
Programação 

 

6º Colônia de Férias da CAADF 

  

Horário de entrada: 13h30                                                      Horário de saída: 18h 

 

2º Feira - Abertura 

- Recepção animada com aerobiquinhas 

- Apresentação dos recreadores e monitores vestidos de verde e amarelo 

- Divisão das turmas 

- Gincana da copa 

- Lanche 

- Brinquedos infláveis 

 

3º Feira – Brincadeiras e Oficina de Artes (Meu Brasil nota mil!) 

- Recepção animada 

- Oficina de artes (Bilboquê verde amarelo) 

- Lanche 

- Brincadeiras divertidas e/ou circuito maluco 

- Brinquedos infláveis 

 

4º Feira – Visita a Piscina 

- Recepção animada 

- Piscina aquarela do Brasil 

- Lanche 

- Visita do Corpo de Bombeiros (à confirmar) 

- Brinquedos infláveis 

 

5º Feira – Atividades com Balões 

- Recepção animada  

- Atividades c/ balões cores do Brasil (Estafetas com balão – Frescobol de balão – Estourando Balão) 

- Lanche 

- Três cones em um dos Cantos 

- Brinquedos infláveis 

 

6º Feira – Caça ao Tesouro 

- Crianças devem ir fantasiadas de verde e amarelo 

- Recepção com recreadores fantasiados com as cores da bandeira do Brasil 

- Caça ao Tesouro (Procurando o Neymar) 

- Lanche 

- Brinquedos infláveis 

- Encerramento - Momento especial junto com os pais (Lanche para todos) 

 

Todas as atividades serão desenvolvidas de acordo com a faixa etária (cada grupo). 

 

Em caso de chuva a programação será alterada e adaptada para atender todas as crianças. 

 

Devido à instabilidade meteorológica, as crianças devem levar roupa de banho em todos os dias da Colônia. 

 



 
Cardápio 

 

6º Colônia de Férias CAADF 

 

 

DIA LANCHE BEBIDA COMPLEMENTO 

SEGUNDA      Misto  SUCO (Uva / Laranja) Bolo / Fruta 

TERÇA            Enrolado de Queijo SUCO (Uva / Laranja) Bolo / Fruta 

QUARTA        Pão de Queijo SUCO (Uva / Laranja) Bolo / Fruta 

QUINTA        Enrolado de Salsicha SUCO (Uva / Laranja) Bolo / Fruta 

SEXTA           
ENCERRAMENTO 

Pão Pizza SUCO (Uva / Laranja) Bolo / Fruta 

 

 

OBS: Crianças com alguma restrição alimentar terão lanches diferenciados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO DISTRITO FEDERAL 


