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Glória CMDC
Tijuca Mopi 
Barra Mopi

Glória  
CMDC

Gávea Jockey
Leblon  

Paissandu

Gávea  
Jockey

Lagoa
Caiçaras

Lagoa
Caiçaras

432

432

459

486

513

540

TARDE

INTEGRAL > VALOR: MANHÃ + TARDE

MANHÃ

NOSSO FOCO > Oferecer a cada criança uma experiência alegre e divertida  
através de oficinas artísticas embaladas por AFETO, SENSIBILIDADE e CONHECIMENTO. 

PERÍODO
semana 1  
8 a 12 jan (2ª a 6ª)   

semana 2  
15 a 19 jan (2ª a 6ª)   

TURMAS
acompanhadas por 
3 monitores, além do  
professor e assistente  
de cada oficina!

OFICINAS
15 diferentes  
oficinas artísticas  
e sensoriais ;)

IDADE
3 a 9 anos   
grupos de:
3 e 4 anos - 16 crianças por turma 
5 e 6 anos - 18 crianças por turma
7 a 9 anos - 20 crianças por turma 

WWW.CMDC.ART.BR

DÚVIDAS? LIGA PRA GENTE > 3806-0660 / 99456-6409

TARDE 13h as 18h 
lanche incluso
Paissandu - Leblon
Mopi - Tijuca
Mopi - Barra/Itanhangá

INTEGRAL (manhã + tarde) 9h as 18h 
almoço + lanche inclusos
Caiçaras - Lagoa
Jockey - Gávea
CMDC - Glória

MANHÃ 9h as 13h 
almoço incluso
Caiçaras - Lagoa
Jockey - Gávea
CMDC - Glória

semana 3  
22 a 26 jan (2ª a 6ª)   

semana 4  
29 jan a 2 fev (2ª a 6ª)   

VALOR SEMANAL POR UNIDADE



CIRCO (acrobacia e dança aérea)
Exercícios de solo e aéreos de acrobacia, 
com tecidos, bolas, fitas, colchões e outros 
equipamentos próprios da técnica circense.
 
DANÇA CRIATIVA
A partir de um tema proposto os alunos são 
estimulados a criação de movimentos corporais 
dinâmicos e ritmizados.

CORPO MEU
Tem como foco ativar a consciência, as sensações 
e a expressão corporal através da sensibilidade. 
Tudo dançante e lúdico! 

HIP HOP
Dançar mexendo partes separadas do corpo, 
coreografias curtinhas com músicas animadas do 
estilo Hip Hop! Através de uma proposta lúdica os 
alunos desenvolvem coordenação motora, direção 
espacial e física, ritmo e musicalidade. 

ARTES PLÁSTICAS
Livre apropriação de materiais como argila, papel, 
cola, tinta, pincel, lápis, caneta, pillot e tecidos para 
elaboração de uma composição plástica a partir de 
exercícios criativos que trabalham com técnicas 
como: desenho, pintura, colagem e impressão. 
Construção e transformação de objetos obsoletos 
em brinquedos e objetos utilitários através de 
exercícios criativos. 

CAPOEIRA
Exercícios práticos de jogos de capoeira,  
formação de roda e canto.

JARDINAGEM
Sensibilização do aluno ao toque da terra, a 
percepção do desenvolvimento natural de uma 
planta. Abordagem de conceitos básicos das 
técnicas do plantio através da prática.

OFICINAS  Circo • Dança • Corpo Meu • Hip Hop • Artes Plásticas • Mini Parkou • Capoeira • Jardinagem • Teatro  
Confeitaria • Culinária • Contação de Histórias • Circuito Sensorial • Esportes  EXTRAS  Banho de Piscina e de Mangueira

EQUIPE NOSSO MAIOR DIFERENCIAL
 
CUIDAR DE QUEM CUIDA!  
PARA QUE QUEM CUIDE, POSSA CUIDAR BEM.

 Acreditamos que cuidar bem da equipe é escutar, orientar e trocar com  
os profissionais envolvidos. Apostamos no investimento afetivo como mola 
propulsora do cuidado, somado a isso, professores e monitores são  
orientados pedagogicamente e capacitados a cuidar bem do outro.
Toda criança merece atenção, respeito, segurança, dedicação,  
carinho e, principalmente, acolhimento. 
Nossa equipe é formada por designers, psicólogos e professores; unimos 
criatividade + processo + pedagogia + arte + inovação.

Além dos professores, vemos o corpo de monitores como estrutura básica de 
funcionamento, como a “coluna vertebral” da colônia. São pessoas que compartilham 
com as crianças todos os momentos do dia e as auxiliam em qualquer situação  
(desde uma ida ao banheiro até a execução de um trabalho artístico mais elaborado).
Estas pessoas são selecionadas e participam de um plano de capacitação para 
trabalharem na colônia.
 
Os monitores, facilitadores e professores são acompanhados por uma coordenadora, 
pronta para auxiliar e mediar as relações entre: criança > equipe colônia > família. 
 
A COLÔNIA É UMA REDE DE TROCA, AFETO E ALEGRIA QUE ACONTECE EM UM 
PERÍODO CURTO DE TEMPO MAS INTENSO DE ENERGIA E EXPERIÊNCIA.

MINI PARKOU 
Sequências e circuitos que propõem desafios 
corporais: saltos, movimento, equilíbrio, dinâmica  
e ritmo. Slackline, MiniTramp e muito mais!

TEATRO
Exercícios como improvisação  
e criação coletiva de cenas e esquetes.

CULINÁRIA e CONFEITARIA
A criança conhece alimentos e aprende a 
transformá-los e confeitá-los. Colocar a “mão na 
massa” e experimentar com todos os sentidos.

CONTAÇÃO DE HISTÓRIA
As histórias enriquecem a nossa imaginação!

CIRCUITO SENSORIAL
As crianças irão experimentar cheiros, texturas, 
formas, temperaturas, tamanhos, cores, pesos  
e volumes diferentes!
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