
Colônia de Férias AABB 

Na colônia de Férias da AABB-BH, as crianças permanecem acompanhadas 

pelos monitores por todo o tempo e realizam as atividades propostas, 

organizadas pela equipe de recreadores e coordenadas pelos professores 

Roberto Oliveira e Rosa Othero. Trabalhamos com 01 monitor para cada grupo 

de 08 a 10 crianças e ajudantes que as auxiliam na troca de roupas, durante as 

refeições, na guarda de objetos e no deslocamento dentro do clube. Para as 

crianças menores de 03 anos, há um acompanhamento exclusivo. Há salva-

vidas em tempo integral.  

A realização das atividades é feita dentro do clube todo o tempo. Garantimos 

uma programação abrangente, criativa e de qualidade, não necessitando 

efetuar saídas para outros locais. Isso promove tanto para as crianças quanto 

para os responsáveis a sensação segura de conforto e proteção, não se 

expondo a riscos do trânsito, das ruas e de locais estranhos. 

A programação tem uma abrangência cultural, esportiva e artística, em 

propostas dinâmicas, lúdicas e instigadoras da inteligência e da imaginação. 

Jogos e brincadeiras, oficinas de culinária, criação de brinquedos, pintura com 

dedo e pincel, desenho, construção teatral, montagem de peças e desfiles; 

além dos torneios de bente-altas, futebol, queimadas e dos jogos de campo e 

de quadra. Investimos na criação de novos jogos com a participação efetiva das 

crianças e jovens, cuja produção é sempre muita rica e permeada de um 

tratamento pedagógico, resultando em práticas educativas e lúdicas. No 

acampamento: jogos noturnos, quermesse, jantar de gala, baile com dj, contos 

de histórias e dinâmicas na fogueira. 

A programação é específica para cada faixa etária, desenvolvida de acordo com 

as possibilidades do espaço e o perfil do grupo. Esta divisão por faixa etária é 

apenas didática, pois avaliamos individualmente as habilidades de cada 

participante, havendo flexibilidade no agrupamento. 

 03 a 06 anos de idade 

Crianças de 03 a 06 anos: As atividades para esta faixa etária priorizam as 

vivências motoras, as brincadeiras de roda, os jogos com materiais 



diversificados, a dramatização de histórias infantis e criação de enredos com 

desafios motores e cognitivos. Cancioneiros, oficinas de construção de 

brinquedos, plantio de mudas, artes e exploração dos espaços. Valorização do 

lúdico, da criatividade imaginativa, do movimento e do afeto. 

 07 a 10 anos de idade 

As atividades das crianças de 07 a 10 anos são organizadas na forma de 

gincanas e jogos interpretativos nos quais o grupo necessita envolver-se na 

solução de problemas motores, cognitivos e na vivência de situações instigantes 

criadas pela equipe de monitores. Vivência de jogos e suas variações criadas 

pelas próprias crianças; oficinas de culinária, de histórias infantis teatralizadas e 

brincadeiras aquáticas. 

 11 a 13 anos de idade 

O grupo de 10 a 13 anos é mobilizado a demonstrar união e comprometimento 

tanto nos jogos e brincadeiras, quanto no auxílio à construção e aplicação das 

regras para o bom funcionamento do evento, cumprindo metas e tarefas que 

mobilizavam a atenção e o cuidado com o outro e com o espaço. Atividades 

esportivas no campo, na quadra de areia, no ginásio, a hidroginástica, os jogos 

de campo, as dinâmicas da fogueira e o teatro interativo de improviso são 

alguns exemplos do que ocorre com esta turma. 

Segurança: 

Contamos com a presença de um profissional salva-vidas, nossos monitores 

possuírem curso de primeiros socorros, além da excelente infra estrutura. 

  

Alimentação: Balanceada e elaborado por uma nutricionista, sendo 3 (três) 

refeições por dia; Café da manha, almoço e lanche. E no dia do acampamento 

teremos jantar. 

  

O que levar? 

·       Roupa de Banho / Toalha 

·       Roupa para esporte 

·       Tênis e Chinelo 

·       Boné / Protetor solar 

·       Material de higiene pessoal 



Todos os objetos deverão estar identificados. 

  

Não é permitido levar objetos de valor como, celulares, câmeras 

fotográficas, discman, etc.. 

Caso seja encontrado, objeto será recolhido e entregue após o termino das 

atividades. 

  

A bagagem da criança deve ser arrumada juntamente com um adulto, para 

evitar o excesso de roupas. 

  

Horários: 

A colônia se inicia às 8h e tem o termino às 17h no período integral. Já no meio 

período, na parte da manha, terá inicio às 8h e o termino às 12h, no período da 

tarde, inicio às 13h e termino às 17h. A tolerância máxima é de 30 min após o 

termino, após esse horário a criança ficará na portaria até o fechamento do 

clube às 18h. 
 


