
COLÉGIO TECNOLÓGICO DELFIM MOREIRA –EM 25/06/2021

2ª RECREAÇÃO 2021 – MÊS DE JULHO

(BERÇÁRIO E MATERNAIS)

Está chegando o recesso escolar do mês de julho. E é justamente nesse período 
que as crianças querem diversão! E sabendo disso, o Colégio Tecnológico Delfim Moreira 
está preparando uma programação super especial, recheada de atrativos, que trarão, 
todos os dias, atividades diversas e muita alegria para os alunos da Educação Infantil. 

As portas do Colégio estarão abertas, entre os dias 15 a 30 de julho e os alunos 
poderão vir participar das diversas programações. Serão momentos lúdicos com muita 
música, brincadeiras, circuito de atividades, psicomotricidade, contação de histórias, 
pintura, dia da fantasia, dia do pijama e dia do cabelo maluco. Enfim, muitas outras 
atrações. 

Estamos esperando pelas crianças. Venham participar!
Atenciosamente,

Equipe Pedagógica 

 Público alvo: alunos matriculados na Educação Infantil (Berçário, Maternal I, 

Maternal II e Maternal III)

 Horário: 04 horas diárias

 Manhã – 7h30min às 11h:30min (alunos matriculados no turno matutino)

 Tarde –13 horas às 17 horas (alunos matriculados no turno vespertino) 

 Valor: não será cobrada nenhuma taxa.
 Favor procurar a Secretaria do Colégio, no período de 01 a 09 de julho de 2021, 

para preencher o Termo de Participação na 2ª Recreação Infantil. 

2ª 



COLÉGIO TECNOLÓGICO DELFIM MOREIRA –EM 25/06/2021

2ª RECREAÇÃO 2021 – MÊS DE JULHO

(NÍVEL I E NÍVEL II) 

Está chegando o recesso escolar do mês de julho. E é justamente nesse período 
que as crianças querem diversão! E sabendo disso, o Colégio Tecnológico Delfim Moreira 
está preparando uma programação super especial, recheada de atrativos, que trarão, 
todos os dias, atividades diversas e muita alegria para os alunos da Educação Infantil. 

As portas do Colégio estarão abertas, entre os dias 19 a 30 de julho e os alunos 
poderão vir participar das diversas programações. Serão momentos lúdicos com muita 
música, brincadeiras, circuito de atividades, psicomotricidade, contação de histórias, 
pintura, dia da fantasia, dia do pijama e dia do cabelo maluco. Enfim, muitas outras 
atrações. 

Estamos esperando pelas crianças. Venham participar!
Atenciosamente,

Equipe Pedagógica 

 Público alvo: alunos matriculados na Educação Infantil (Nível I e Nível II) 

 Horário: 04 horas diárias

 Tarde - 13 horas às 17 horas (alunos matriculados no turno vespertino) 

 Valor: será cobrado o valor de R$ 50,00 por semana
1ª semana - 19 a 23 de julho 

2ª semana - 26 a 30 de julho 

 Favor procurar a Secretaria do Colégio, no período de 01 a 09 de julho de 2021, 

para preencher o Termo de Participação na 2ª Recreação Infantil. 

2ª 


