
 
 

 
 
 
 
 De 15 de julho a 02 de Agosto de 2019  

PROGRAMA I  
 

 

Programação 1ª semana: de 15 a 19 de julho/19 

Data/horas 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 
Das 9h às 
10h Aulas de Língua Russa 

Das 10h às 
10h40 Intervalo para o lanche 

Das 10h40h 
às 11h40 Aulas de Língua Russa 

Das 11h40 às 
12h Intervalo 

Das 12h às 
13h 

Encontro no 
Clube de 
Cinema 

Apresentação 
do filme de 
animação 
“Alyosha 

Popovich e a 
Serpente 
Tugarin” 

Workshop 
“Matrioska – 

a boneca 
tradicional 

russa” 
(a construção 

da boneca com 
as próprias 

mãos) 

Gincana 
"Enigmas do 

Planeta" 
(jogo de 

desenvolvimento 
de habilidades 

físicas e mentais e 
de expansão de 

horizontes) 

Workshop 
“O menino 
que gritou 

para 
dentro” 
(gestão de 
emoções a 

partir do livro 
com o mesmo 

nome) 

Vamos 
jogar 
"Lapta" 
(jogos infantis 

de 
movimento) 

 

Programação 2ª semana - de 22 a 26 de julho/19 

Data/horas 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 
Das 9h às 
10h Aulas de Língua Russa 

Das 10h às 
10h40 Intervalo para o lanche 

Das 10h40h 
às 11h40 Aulas de Língua Russa 

Das 11h40 
às 12h Intervalo 

Das 12h às 
13h 

Encontro no 
Clube de 
Cinema 

Apresentação 
do filme de 

animação “Nu 
pogodi!” 

Workshop 
Pintura 

tradicional 
russa 

(pinturas nas 
pedras) 

Gastronomia 
internacional 
(semelhanças e 
diferenças entre 
as sobremesas 

russas e 
portuguesas) 

Workshop 
Nutrição 

para 
crianças 

Workshop  
"Lugar dos 

Afetos" 
Exercício de 

dinâmica de grupo 
ativa e 

participativa que 
promova o 

relacionamento e 
comunicação 

entre as crianças. 



 
 

 
 
 
 
 De 15 de julho a 02 de Agosto de 2019  

PROGRAMA I  
 

 

Programação 3ª semana - de 29 de julho a 02 de agosto/19 

Data/horas 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 
Das 9h às 
10h Aulas de Língua Russa Aulas de Língua 

Russa Das 10h às 
10h40 Intervalo para o lanche 

Das 10h40h 
às 11h40 Aulas de Língua Russa Piquenique/convívio 

de despedida  Das 11h40 
às 12h Intervalo 

Das 12h às 
13h 

Aula de 
dança 

(o que há de 
comum entre 
as diferentes 

danças do 
mundo? 

Aprender a 
dançar 

“Khorovod”) 

Workshop 
“As colheres 
– podem ser 

um 
instrumento 

musical?” 
(Vamos 

aprender a 
tocar com as 

colheres) 

Vamos 
jogar 

“vichebalii” 
(jogos infantis 

com bola) 

Workshop  
"Lugar dos 

Afetos"  
Exercício de 
dinâmica de 
grupo ativa e 

participativa que 
promova o 

relacionamento 
e comunicação 

entre as crianças 

Atribuição dos 
certificados do curso 

 


