
 

 

 

O Projeto Verão é destinado a estudantes da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental. O 

projeto acontecerá de 20 de dezembro de 2021 a 11 de fevereiro de 2022, para os estudantes veteranos e, a 

partir de 3 de janeiro de 2022, receberá os estudantes novos. A contratação será feita por semanas, ficando a 

critério das famílias optar pelas manhãs, tardes, ou ambos os turnos. Abaixo informamos algumas atividades 

programadas para o período: 

 

 Atividades artísticas 

 Brinquedos infláveis com água 

 Oficinas artísticas diversas 

 Sobre rodas 

 Circuitos de diversão 

 Brinquedos de casa 

 Atividades esportivas 

 Contação de histórias 

 Dia de Cientista 

 Karaokê 

 Cineminha com pipocas 

 Oficina de brinquedos  

 Oficinas de culinária 

 Dia do Picolé 

 Customização de materiais 

 Banhos de mangueira/bexiguinhas 

Entre outras brincadeiras e atividades cuidadosamente programadas para divertir os/as estudantes. 

 

Nessa edição do Projeto Verão faremos um passeio à Quinta São José, onde passaremos o dia com 

muita diversão, aventura e segurança. A Quinta São José é um lindo espaço, de propriedade dos Irmãos 

Lassalistas, que fica em Nova Santa Rita (aproximadamente 40min de Porto Alegre). A saída está agendada 

para o dia 12 de janeiro. 

Também teremos um espetáculo teatral infantil para encerramento do projeto, no dia 10 de fevereiro. 

 

 

 



 

 

Informações importantes: 

 

 Público-alvo: alunos/as de Ed. Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental. 

 Horário:  

Manhã e tarde: a partir das 7h30min (entrada até 9h) às 18h30min 

Apenas manhã: 7h30min às 13h  

Apenas tarde: 13h às 18h30min  

 Refeições inclusas: café da manhã e almoço (para contratos de dia inteiro).  

O lanche da tarde deverá vir de casa. 

 Valor semanal:   

Manhã e tarde: R$ 305,00 (Trezentos e cinco reais) 

Apenas manhã ou apenas tarde: R$ 205,00 (Duzentos e cinco reais) 

 Assumida a reserva o valor contratado deverá ser pago, independente da frequência ou não. 

 Inscrições serão aceitas até a quinta-feira da semana anterior à participação da criança (vagas limitadas). 

 Mais informações pelo e-mail: silvana.viegas@lasalle.org.br 

 Inscrições a partir de 1º de dezembro. 
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