
 

      
      
 

PLANEJAMENTO SETORIAL 
COPGAMA 

COLONIA DE FÉRIAS - JULHO 2022 
Objetivio: 

Oportunizar o acesso das crianças e adolescentes às práticas esportivas 

e de lazer com orientação e acompanhamento de profissionais capacitados. 

 

 
Objetivos específicos: 

- Diminuir o número de crianças e jovens ociosos no período de férias 

escolares; 

- Contribuir para a melhoria da qualidade da educação, da inclusão 

social por meio da integração; 

- Incentivar os alunos na prática de atividade física e desenvolver o 

interesse pelo esporte; 

- Alcançar a meta mínima de 50% da participação dos alunos 

matriculados, bem como trabalhando a inclusão dos alunos PCD. 

 

 
Público Alvo: crianças e adolescentes entre 4 a 17 anos devidamente 

matriculados, sendo aberto a comunidade. 

Metodologia: 

Divulgação da Colônia de férias: início no dia 06 de JULHO de 2022 com a 

participação dos professores no incentivo e divulgação. 

Inscrição e Período: 

O período de inscrição ocorrerá do dia 6 até o último dia de evento, dia 26 

de julho de 2022, de forma online, diretamente com a equipe da GAS e com os 

professores. 

A abertura da colônia de férias acontecerá em todos COP 

simultaneamente no dia 21 de julho de 2022, às 8h, finalizando no dia 29 de julho 

de 2022, às 18h. 

Observação: nos dias 23 e 24 de julho não ocorrerão atividades. 



 
 

 
 

Proposta: 

Para o melhor desenvolvimento das atividades, realizaremos a colônia de 

férias da seguinte da forma: 

Crianças de 4 a 11 anos 

 turno matutino, no período de 8 às 9:50h; 

 turno vespertino, no período de 14 às 

15:50h. Adolescente de 12 a 17 anos 

 turno matutino, no período de 10:10 às 12:00h; 

 turno vespertino, no período 16:10 às 18h. 

 
 

Obs.: A proposta da divisão por faixa etária ocorreu para melhor 

desenvolvimento das atividades e da qualidade na entrega. Como 

estabelecido pela Organização Mundial da Saúde. 

 

Cronograma diário da colônia de férias COPGama. 

21, 22, 25, 26, 27, 28, e 29 de Julho 

Quinta – 21/07   

Manhã  

8h – Recepção dos alunos e comunidade dentro do ginásio 

8h15 – Início das atividades com os professores (Alunos 4-11) 

- Jogos recreativos, cantorias 

10h30 - Continuação das atividades com os professores (Alunos de 12-17) 

- Jogos recreativos 

12h – Término das atividades  

Tarde  

14h – Recepção dos alunos e comunidade dentro do ginásio 

14h 15– Início das atividades com os professores (Alunos 4-11) 

- Jogos recreativos, cantorias 

16h – Início das atividades com os professores (Alunos de 12-17) 

- Jogos recreativos 



 
 

18h – Término das atividades  

Sexta – 22/07  

Manhã  

8h – Recepção dos alunos e comunidade dentro do ginásio 

8h15 – Início das atividades com os professores (Alunos 4-11) 

- Estações de brincadeiras, cada equipe passará por brincadeiras em lugares 

diferentes. 

10h30 - Continuação das atividades com os professores (Alunos de 12-17) 

- Estações de brincadeiras, cada equipe passará por brincadeiras em lugares 

diferentes. 

12h – Término das atividades  

Tarde  

14h – Recepção dos alunos e comunidade dentro do ginásio 

14h 15– Início das atividades com os professores (Alunos 4-11) 

- Estações de brincadeiras, cada equipe passará por brincadeiras em lugares 

diferentes. 

16h – Início das atividades com os professores (Alunos 12-17) 

- Estações de brincadeiras, cada equipe passará por brincadeiras em lugares 

diferentes. 

18h – Término das atividades 

Segunda – 25/07  

Manhã  

8h – Recepção dos alunos e comunidade dentro do ginásio 

8h15 – Início das atividades com os professores (Alunos 4-11) 

- Roda de conversa com a equipe da GAS com a temática do tema transversal 

- Realização de desenhos 

10h30 - Continuação das atividades com os professores (Alunos de 12-17) 

- Roda de conversa com a equipe da GAS com a temática do tema transversal 

- Realização de desenhos ou grafites 

12h – Término das atividades  

Tarde  

14h – Recepção dos alunos e comunidade dentro do ginásio 

14h 15– Início das atividades com os professores (Alunos 4-11) 

- Roda de conversa com a equipe da GAS com a temática do tema transversal 



 
 

- Realização de desenhos 

16h – Início das atividades com os professores (Alunos de 12-17) 

- Realização de desenhos ou grafites 

18h – Término das atividades 

Terça – 26/07 

Manhã  

8h – Recepção dos alunos e comunidade dentro do ginásio 

8h15 – Início das atividades com os professores (Alunos 4-11) 

- Estações de brincadeiras, cada equipe passará por brincadeiras em lugares 

diferentes do COP.  

10h30 - Continuação das atividades com os professores (Alunos de 12-17) 

- Estações de brincadeiras, cada equipe passará por brincadeiras em lugares 

diferentes do COP.  

12h – Término das atividades 

 Tarde  

14h – Recepção dos alunos e comunidade dentro do ginásio 

14h 15– Início das atividades com os professores (Alunos 4-11) 

- Estações de brincadeiras, cada equipe passará por brincadeiras em lugares 

diferentes do COP.  

16h – Início das atividades com os professores (Alunos de 12-17) 

- Estações de brincadeiras, cada equipe passará por brincadeiras em lugares 

diferentes do COP.  

18h – Término das atividades 

Quarta – 27/07 

Manhã  

8h – Recepção dos alunos e comunidade dentro do ginásio 

8h15 – Início das atividades com os professores (Alunos 4-11) 

- Competição entre as equipes, serão realizadas Gincanas. 

10h30 - Continuação das atividades com os professores (Alunos de 12-17) 

- Competição entre as equipes, serão realizadas Gincanas. 

12h – Término das atividades  

Tarde  

14h – Recepção dos alunos e comunidade dentro do ginásio 

14h 15– Início das atividades com os professores (Alunos 4-11) 



 
 

- Competição entre as equipes, serão realizadas Gincanas. 

16h – Início das atividades com os professores (Alunos de 12-17) 

- Competição entre as equipes, serão realizadas Gincanas. 

18h – Término das atividades 

Quinta – 28/07   

Manhã  

8h – Recepção dos alunos e comunidade dentro do ginásio 

8h15 – Início das atividades com os professores (Alunos 4-11) 

- Cinema com os filmes “Viva a vida é uma festa” e “Homem aranha”. 

10h30 - Continuação das atividades com os professores (Alunos de 12-17) 

- Cinema com os filmes “Viva a vida é uma festa” e “Homem aranha”. 

12h – Término das atividades  

Tarde  

14h – Recepção dos alunos e comunidade dentro do ginásio 

14h 15– Início das atividades com os professores (Alunos 4-11) 

- Cinema com os filmes “Viva a vida é uma festa” e “Homem aranha”. 

16h – Início das atividades com os professores (Alunos de 12-17) 

- Cinema com os filmes “Viva a vida é uma festa” e “Homem aranha”. 

18h – Término das atividades 

Sexta – 29/07 

Manhã  

8h – Recepção dos alunos e comunidade dentro do ginásio 

8h15 – Início das atividades com os professores (Alunos 4-11) 

- Jogos em modalidade adaptados, cada equipe passará por modalidades adaptadas 

para vivenciar as modalidades paralímpica.  

10h30 - Continuação das atividades com os professores (Alunos de 12-17) 

- Jogos em modalidade adaptados, cada equipe passará por modalidades adaptadas 

para vivenciar as modalidades paralímpica.  

12h – Término das atividades  

Tarde  

14h – Recepção dos alunos e comunidade dentro do ginásio 

14h 15– Início das atividades com os professores (Alunos 4-11) 



 
 

- Jogos em modalidade adaptados, cada equipe passará por modalidades adaptadas 

para vivenciar as modalidades paralímpica.  

16h – Início das atividades com os professores (Alunos de 12-17) 

- Jogos em modalidade adaptados, cada equipe passará por modalidades adaptadas 

para vivenciar as modalidades paralímpica.  

18h – Término das atividades 

- Jogos em modalidade adaptados, cada equipe passará por modalidades adaptadas 

para vivenciar as modalidades paralímpica.  

 

OBS.: As atividades durante a colônia de férias do CopGama poderão sofrer alterações durante 

o evento.  

 

 


