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FESTA DA FAMÍLIA 
2019 

 

Brasília, 16 de maio de 2019. 

Prezada Família, 

Conforme consta no calendário escolar e no convite que enviamos nesta semana, no próximo sábado, 18/05, das 
9h às 12h, teremos a Festa da Família. Nosso objetivo com esse evento é proporcionar uma manhã de lazer e 
integração entre a escola e as famílias dos alunos da Educação Infantil e do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. 

A festa terá início às 9h. Das 9h10 às 12h, haverá atividades especialmente preparadas para essa manhã de 
diversão. 

1- ATIVIDADES INTERATIVAS – Estandes e oficinas  

 Oficina de confecção de cartões (na biblioteca) 
 Estação Piquenique (com cardápio CULT) – Espaço interativo reservado para que as famílias 

vivenciem a deliciosa experiência de fazer um piquenique familiar. Venha preparado! Traga sua 
cesta com seu lanche! Nossas “formigas” emprestarão toalhas aos interessados (na graminha 
localizada entre os prédios do Ensino Médio e o Ensino Fundamental). No cardápio cult, teremos 
música vocal e instrumental    

 Estação Matroginástica – Family Fit (das 10h às 11h) (na graminha localizada entre os prédios da 
Educação Infantil e o Ensino Fundamental) 

 Oficinas de slime (2 oficinas) (na Sala Multimídia do Ensino Médio e Sala Multimídia do Ensino 
Fundamental) 

 Oficina Olhos Divertidos (de máscara para dormir) (no refeitório do Integral) 

 Oficina de pipa (na sala 100, ao lado da Sala Multimídia do Ensino Médio) 
 Camarim – Penteados diferentes (na sala de expressão corporal) 
 Oficina de confecção de baragandão (na sala de vidro do Integral, próximo à Sala Multimídia do 

Ensino Médio) 
 Oficina de confecção de chaveiro (na sala de judô do Integral) 

 

2- ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 

 Brincadeiras aquáticas em família (na piscina da Educação Infantil) 
 Movimento, música e água para refrescar – Atividades aquáticas dirigidas (na piscina 

semiolímpica)  
 Brincadeiras no parquinho na companhia da família (nos parques da Educação Infantil e do 

Ensino Fundamental) 
 Totó  
 Futebol em família (na Arena CIMAN)  
 Brinquedos infláveis, cama elástica, pula-pula etc. 

3- HORÁRIOS 

 9h – Abertura 
 Das 9h10 às 12h – Atividades recreativas, oficinas, brincadeiras e muita diversão 

Ressaltamos que todas as atividades foram cuidadosamente planejadas para favorecer momentos de diversão 
em família. Nossa equipe de educadores estará totalmente envolvida no desenvolvimento das atividades propostas 
e, por esse motivo, não poderá dedicar-se a monitorar alunos desacompanhados de seus familiares.  
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