DICAS DE FÉRIAS – JULHO 2017
2º AO 9º ANO

As férias escolares, principalmente as férias do mês de julho, constituem uma pausa no
ritmo acelerado do acesso às informações e aprendizagens vividas no cotidiano escolar. Funciona
como um tempo de descanso, lazer, mas também de comunicação de novas experiências. Nesses
momentos prazerosos de interação familiar ou de amigos, quer seja numa brincadeira, ou mesmo
almoçarmos todos juntos durante a semana, oportunizamos às nossas crianças momentos de
convívio afetivo, troca de experiências, opiniões, liberdade de pensamento, através do lúdico, do
brincar, da diversão, quer seja através do jogo, de um livro, de um brinquedo, de um filme ou nos
espaços como praia, cinemas, museus, teatros, condomínios, clubes, etc.
Para esse período, as professoras também enviaram algumas atividades a serem realizadas,
inclusive leitura de livros. No entanto, fizemos um levantamento de algumas atividades que
acontecerão nas proximidades da Escola, em Recife, Olinda, como sugestão para a participação
e/ou visita a quem interessar.
1 – COLÔNIA DE FÉRIAS – CLUBE ALEMÃO

2 – SHOPPING RIO MAR
10/05 a 10/07 - “Império Romano: a Exibição”
Data: de 10 de maio a 10 de julho de 2017
Local: Rio Mar Recife – Piso L3
Classificação: Livre
Informações: www.riomarrecife.com.br e www.exporoma.com.br / Telefone: (81) 98614-4183
HORÁRIOS: De segunda a sábado, das 9:00h às 22:00h / Domingos e feriados, das 12:00h às
21:00h
INGRESSOS - R$30,00(inteira) e R$15,00(meia). A partir de três pessoas, todos pagam meiaentrada.

29/06 a 13/08 - Parque Temático ”Masha e o Urso”
Atividade na praça de eventos L1, com labirinto de girassóis, mergulho no lago de bolinhas,
pintura e pomar.
Valor R$18 reais/ 15 minutos.

3 – FAZENDINHA DO PLAZA
De 17 a 30/07/17 Das 15h às 21h (seg. a sexta); 12h às 21h (sab) e das 12h às 20h (dom) no Plaza
Casa Forte terá Fazendinha do Plaza. Ingresso: R$5,00 (atividades internas pagas por fora)
Sábado e domingo tem Teatro Lobatinho às 17h.
4 – CATAMARAN TOURS – PIRATAS DO CAPIBARIBE
Domingos às 16h no Catamaran Tours terá passeio especial com
encenação dos "Piratas do Capibaribe". Ingressos: R$60,00 (adulto),
R$30,00 (crianças de 4 a 10 anos), Crianças menores de 4 anos cortesia.
Informações: 3424-2845 / 99973-4077

5 – SHOPPING TACARUNA – O VALE NEVADO
A partir de 01/07, mais de 300m² de bolinhas, tobogãs e casas temáticas pra você curtir as suas
férias com mais diversão. Prepare-se para curtir essa experiência única com toda a família aqui na
nossa Praça de Eventos.
6 – PAÇO ALFÂNDEGA
Durante o mês de Julho o coletivo de arte-educação
Oficinas criativas elaborou uma oficina de férias diferente e
todas as outras! Que tal conhecer um pouco sobre o Rio
Capibaribe? E ingredientes para tintas no Mercado São
José? Já ouviu falar do lettering? E a mão na massa fazendo
macarrão? Os temas das oficinas semanais são propostas
diferentes onde as crianças podem aprender mais sobre o
mundo da arte. Alguns dias realizando passeios pela
redondeza do Paço e também vamos receber visitas de
profissionais!
Aquarela, modelagem em argila, performance, nankin, pigmentação natural, estamparia, grafiti,
stencil, culinária artística e muito mais fazem parte da programação!
Quando: 10 a 14 – 17 a 21 – 24 a 28 de Julho
Faixa etária: 7 a 12 anos
Horário: 9h às 17h
Valor: 420,00 (por semana) / Incluso: Material, lanche e almoço.
OBS: Para aqueles que desejem participar apenas por um dia, deve solicitar a data previamente
caso não tenha mais vaga.
Valor: 100,00 (por dia) / Incluso: Material, lanche e almoço.

7 – SHOPPING CENTER RECIFE
A Praça de Eventos receberá o circuito infantil Patrulha Canina e salas do jogo de escapada, que
faz sucesso no mercado de entretenimento, o Escape Room. O Terraço de Eventos, aos domingos,
trará apresentações inéditas da turma do Mundo Bita reunindo música e brincadeiras educativas.
- Patrulha Canina
Local: Praça de Eventos
Período: 01 a 30 de julho
Horário: o de funcionamento do Shopping
05 atividades diferentes
Ingressos: a cada R$ 50 em compras no mall, troca por 1 ingresso
- Recife Escape
Local: Praça de Eventos
Período: de 01 a 30 de Julho
Horário: o de funcionamento do Shopping
Ingresso: R$ 20
- Bita e o Corpo Humano
Onde: Terraço de Eventos
Datas: 09, 16, 23 e 30 de julho
Horário: abertura às 15h e show às 17h.
Ingresso: R$ 30
8 – SENAC
Oficinas de gastronomia, minichef teen, confeitaria teen – info: 08000811688
9 – ESPAÇO CIÊNCIA
São 20 opções diferentes de oficinas, além das oficinas permanentes, passando pela física, química
e matemática. Informações: 321413226.
10 – LIVRARIA PRAÇA DE CASA FORTE
A livraria está com uma variedade de eventos para o mês de julho e já
começando no sábado, 1 de julho, com o mágico Rodrigo Lima promete entreter
os pequenos e também os papais com espetáculo.
Já no domingo, 2 de julho, será o lançamento do livro A BORBOLETA VERDE. É
uma literatura infanto-juvenil, que aborda questões sobre saúde e meio
ambiente. O livro desperta curiosidades, com um final que, como uma
borboleta, estimula transformações no leitor.
11 – INSTITUTO RICARDO BRENNAND – 04 a 21/07
Circuito de visitação guiada para crianças de 3 a12 anos e atividades do setor de Ação Educativa.
Para fazer a inscrição e outras informações. Fone: 21210349 / 21210352

12 – 18ª FENEARTE – 06 a 16 /JULHO (CENTRO DE CONVEÇÕES - OLINDA)

Exposição de artes, vendas, oficinas, shows e variedades culturais. Tudo no mesmo lugar!

ALGUMAS OPÇÕES EM TEATRO
15/JULHO – SHOW DA LUNA – TEATRO GUARARAPES

INFORMAÇÕES – 31828020
16/ JULHO – MUSICAL A BELA E A FERA – TEATRO GUARARAPES
INGRESSOS À VENDA: TICKET FOLIA
INFORMAÇÕES – 30346162
DE 1 A 30/JULHO – 14º FESTIVAL DE TEATRO DE CRIANÇAS DE PERNAMBUCO
As apresentações ocorrem aos sábados e domingos, sempre às 16h30. Os ingressos custam R$ 20
e R$ 10 (meia-entrada). Na programação, estão produções como “Sebastiana e Severina”, do
grupo Teatro de Kamikaze; e “Pluft, o fantasminha”, da Cênicas Cia. de Repertório.
Mais informações sobre o festival: (81) 988590777| 994180025.
LIVROS PARA ADOLESCENTES (INDICADOS PARA ALUNOS DO 5º AO 9º ANO)
• Manual de sobrevivência do Adolescente
• Eu Adolescente
• Quatro vidas de um cachorro
• Confusões de um garoto
• A Garota de treze
• O Milagre da Manhã
• Diário de uma Garota nada popular Vol. I e Vol. II
• O Senhor dos Anéis

O período de férias deve ser vivido com toda a intensidade do lúdico. Afirmamos sem medo de
errar que enquanto pais e mães devemos proporcionar a nossas crianças e jovens oportunidades
de aprendizado, apresentando-lhes opções culturais, lúdicas e afetivamente estimulantes.
Esperamos ter contribuído para um diversificado período de férias!
Divirtam-se e até agosto!

