
CIRCULAR INFORMATIVA 
COLÔNIA DE FÉRIAS INVERNO– 2021 

 
 

Educação Infantil e Ensino Fundamental I 
           - Funcionamento somente à tarde - 

 

 
Caxias do Sul, 07 de julho de 2021. 

 

 
1) Período de funcionamento 2021: 

Dias 22 e 23/07 e 28, 29 e 30/07 (26 e 27/07: recesso) 
      Horário: 13h15min às 17h55min 
 
 
 
 
 

2) Inscrições: serão atendidos somente alunos inscritos na Secretaria da Escola.  
Para frequentar a Colônia de Férias, à tarde, deverão realizar a inscrição na Secretaria, 
impreterivelmente, a contratação será por dia (avulsa). 
 

3) Pagamento: o pagamento deve ser realizado no ato da inscrição, na Secretaria da Escola. 
Alunos com mensalidades em atraso não poderão ser matriculados em atividades 
extraclasse sem o prévio acerto das pendências. 

 

Investimento da Colônia de Férias 
 

 PERÍODO 2021 (Julho - Inverno) 

 Valor do dia  
 R$ 50,00  

 
 

Importante!  
1) Os alunos matriculados na Colônia de Férias deverão trazer o seu lanche  
em todos os dias contratados, com uma frutinha também. Os alunos do Turno 
Integral recebem o lanche normalmente. 

2) O cumprimento do horário é primordial para o sucesso das atividades                                  
3)      As atividades e oficinas estarão no site da Escola a partir de 12/07. 

4)      Lembramos que todos os cuidados e protocolos de segurança sanitária 

serão igualmente respeitados. 

5) Abaixo segue o cronograma de atividades. 

 

 

 



 
 
 
 

CRONOGRAMA – COLÔNIA DE FÉRIAS DE INVERNO 2021 
 

 
 

22/07  
QUINTA-FEIRA 
 

MINHA HORTA  
(SALADINHA) 

23/07 
SEXTA-FEIRA 
 

MOTOCA/BIKE 
Traga sua bike/motoca 

28/07 
 QUARTA-FEIRA 
 

CAÇA AO TESOURO 

29/07 
QUINTA-FEIRA 
 

CINEMA NA ESCOLA 

30/07 
SEXTA-FEIRA 
 

CIRCUITO DE 
ATIVIDADES 

 
 
 

 
Atividades do dia:  
 

 As atividades macro propostas nos dias, são as citadas acima. Todos os dias haverá 
outras atividades micro, além da hora do lanche.  
 

 Todas as atividades são orientadas e conduzidas pelas nossas monitoras, sob o olhar 
da Coordenação Pedagógica.  
 

 O uso do uniforme é obrigatório. Exceto se for solicitado para a criança vir com sua 
fantasia em determinado dia. 

 

Mais informações: pelo e-mail secretaria.caxias@lasalle.org.br ou fone: 54-3223-7555. 
 

 

 

 

Atenciosamente, 

Coordenação Colônia de Férias de Inverno 2021. 

 

mailto:secretaria.caxias@lasalle.org.br

