Programa de Atividades Lúdicas, Interativas e Multidisciplinares
Queridos pais, mães e/ou responsáveis,
É com imenso prazer que damos a todos as boas-vindas à 24ª Colônia de Férias PLIM, evento que será realizado com
muita segurança, alegria e diversão, de 02 a 26 de janeiro de 2018. O principal objetivo da Colônia de Férias PLIM é
satisfazer plenamente as expectativas das crianças e dos responsáveis, oferecendo ambiente saudável, divertido e
seguro, onde vivências e brincadeiras se transformarão em momentos inesquecíveis!

Listamos aqui importantes dicas para que todos participem, se divirtam e aproveitem
nossa programação da melhor forma possível:
HORÁRIO (Chegada e Saída): A Colônia de Férias PLIM acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. As
crianças do integral serão recebidas a partir das 8h e poderão ser buscadas até às 18h30m. No período
vespertino recebemos a partir das 13h 30min. Quando da chegada, é muito importante que as crianças sejam sempre
deixadas na responsabilidade do supervisor, que anotará a presença da criança no evento e a encaminhará para o
monitor responsável.
PASSEIOS: Nesta edição da Colônia de Férias PLIM todas as quartas-feiras serão dias de passeio. Os passeios são
momentos muito aguardados pelas crianças e necessitam de alguns cuidados. É importante que os pais conversem
com as crianças a respeito do passeio que será realizado em cada dia, bem como da possibilidade de remanejamento
do passeio a espaço aberto para outro dia da semana, em função das condições climáticas. Também é importante que
os pais observem o horário de chegada ao clube para que não haja atraso na saída do transporte que levará as
crianças aos passeios. Não é permitido que os pais enviem dinheiro para que as crianças consumam lanches ou
produtos nos locais visitados, pois isso interfere na programação e segurança das crianças. Pedimos também que as
crianças usem calçados fechados ou crocks, evitem chinelos.
TRAJES: A Colônia de Férias PLIM oferece às crianças 01 camisa por inscrição. O uso da camisa é obrigatório às
quartas-feiras, pois é fundamental medida de segurança, permitindo que os participantes sejam facilmente
identificados. Caso haja interesse, camisas adicionais podem ser compradas com a equipe de coordenação. Nos dias
de programação interna as crianças deverão trajar roupa de banho e levar uma mochila com toalha, chinelo, protetor
solar e muda de roupa extra. É importante que não haja excesso de bagagem e que todo o material esteja
devidamente identificado.
BRINQUEDOS e OUTROS PERTENCES: A Colônia de Férias PLIM possui uma excelente estrutura para atender seus
participantes. Para que não haja extravio de brinquedos e outros pertences, orientamos que estes NÃO
sejam levados para o evento.
APARELHO CELULAR: Como mais uma medida de segurança, aconselhamos que as crianças não utilizem aparelhos
celulares durante o evento e que em caso de qualquer necessidade procurem o coordenador para que este possa dar
encaminhamento à sua solicitação.

Cordialmente,
DANIEL DA SILVA
COORDENADOR EDUCADOR FÍSICO
98448-2871
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