
 

ROTINA E ORIENTAÇÕES DA COLÔNIA DE FÉRIAS 2021 
1. PERÍODOS da COLÔNIA de FÉRIAS: 1º período de 04 a 29 de janeiro, 2º período de 01 a 12 de fevereiro. 
2. HORÁRIOS de ENTRADA e SAÍDA: integral das 8h às 18h; turno manhã entrada às 8h e saída às 12h; turno tarde entrada às 
13h30min e saída às 18h, de segunda a sexta-feira. Não é permitido que os responsáveis pelas crianças deixem as mesmas 
sozinhas antes e depois do horário supramencionado, pois fora desses horários, não estarão sob a responsabilidade da 
Motiva-Ação e do Parque Esportivo PUCRS. Pedimos toda a compreensão e respeito aos horários para que não haja 
transtorno na entrada e principalmente na saída, já que precisamos anotar o nome da pessoa que está retirando a criança. 
Casos especiais em relação a horários consulte a equipe no dia de início da colônia de férias. 
3. ACESSO ao PARQUE ESPORTIVO PUCRS: Temos dois acessos ao estacionamento do Parque Esportivo PUCRS, localizado 

embaixo do campo de futebol do Estádio (prédio 82): a) acesso ao Hospital São Lucas da PUCRS, pela Av. Ipiranga, 6690; b) 
Rua Prof. Cristiano Fischer, 2221. O estacionamento possui 20 minutos de isenção. 

4. DIVISÃO das CRIANÇAS/GRUPOS: As crianças serão divididas em 2 grupos no turno da manhã, e em 4 grupos no turno da 
tarde.  
5. RECEPÇÃO das CRIANÇAS na COLÔNIA:  
TURNO MANHÃ: GRUPO KIDS de 05 a 8 anos e GRUPO TEENS de 8 a 12 anos 
Ambos no 7º andar do prédio 81, no Espaço Motiva-Ação, para as crianças matriculadas somente no turno da manhã. 
TURNO TARDE:  
GRUPO KIDS e GRUPO SUPER KIDS: no 7º andar do prédio 81, no Espaço Motiva-Ação. 
GRUPO TEENS e GRUPO SUPER TEENS: na sala 103 do prédio 82 (pista indoor de atletismo do Estádio), entrada até às 
13h45min e saída até às 18h15min. Após esses horários no 7º andar do prédio 81, no Espaço Motiva-Ação.  
6. KIT da COLÔNIA CORTESIA: composto por uma regata e uma touca de piscina que deverá usar sempre, não será permitido 
ficar na colônia sem estes uniformes para melhor organização e segurança. O kit é um por criança e não por inscrição, 
portanto, a criança inscrita em janeiro não recebe outro kit em fevereiro. 

7. FORA do HORÁRIO: Para sair antes do horário é necessário ligar e informar o horário para que a criança esteja pronta.  

8. CELULAR: Não será permitimos trazer celular para a Colônia de Férias. 

9. PISCINA: A criança deverá trazer chinelo e já vir vestido de casa com a sunga ou maiô para facilitar sua autonomia já que 

não vamos poder ajudar as crianças. Após a atividade na piscina, a criança irá somente secar-se e vestir-se. Os pertences 
como roupas, chinelos, touca deverão estar identificados para evitar trocas. A criança que não souber nadar deverá trazer e 
usar boia. 

10. O QUE USAR: máscara (deverá trazer no mínimo 4 máscaras para as trocas), bermuda, tênis e regata da colônia (incluso 

no kit), bem como roupa de banho e touca de piscina (incluso no kit). 
11. GARRAFA de ÁGUA:  A criança deverá ter a sua identificada com o nome. 
12. LANCHE/ALMOÇO: Não será oferecido almoço, lanches e bebidas, cada criança terá que trazer numa bolsa térmica o seu 
lanche identificado com seu nome. Bebidas poderão ir para geladeira somente se estiverem identificadas, e será de 
responsabilidade da criança este movimento, pois será evitado manusear os pertences das crianças, por medida de 
segurança. O almoço poderá ser contratado diretamente no Restaurante Vila Olímpica, localizado nas dependências do 
Parque Esportivo da PUCRS. Valor de R$ 15,00 por criança por dia. 

13. OBJETOS: Não nos responsabilizamos por perdas de objetos que não sejam solicitados pelos professores por escrito 
ou e-mail, sendo a guarda e o zelo dos pertences de inteira responsabilidade do aluno. 
14. INSCRIÇÃO: A inscrição será realizada diretamente na recepção do Parque Esportivo. Não serão devolvidos os valores das 
inscrições realizadas na Colônia de Férias.  
15. PROGRAMAÇÃO: Todas as atividades serão presenciais e estarão divulgadas no site  www.equipemotivacao.com.br e 
www.pucrs.br/parqueesportivo. Em caso de alteração no funcionamento do Parque Esportivo, em razão do período de 
pandemia, a Colônia de Férias poderá ser realizada no formato online. 
16. FOTOS: Estarão disponíveis em nossa fanpage https://www.facebook.com/equipe.motiva.acao ou no instagran 
@equipe_motivacao. As imagens serão disponibilizadas mediante a concordância em Termo de Imagem (anexo). 
 

Contatos da Equipe Motiva-Ação:       Líder Manhã:  Prof. Alana de Souza dos Santos CREF 0027367-G/RS  9 9282.3996 

                                                                   Líder Tarde:  Prof. Jefferson Rodrigues  CREF 0027081-G/RS  9 9282.3996 

                                                                    Coordenadora: Profª Lisandra Dinech CREF 006503-G/RS 9 96943034   

Contatos do Parque Esportivo da PUCRS: Recepção – 3320.3910 e 3320.3622 | @parqueesportivopucrs 

http://www.equipemotivacao.com.br/
https://www.facebook.com/equipe.motiva.acao

