Boot Camp, Colônia de Férias do Colégio REDENTOR.
Convidamos todas as crianças de 6 meses a 10 anos para participar do Boot
Camp, colônia de férias do Colégio Redentor.
Nossa colônia é inspirada pelo famoso estilo Boot Camp americano, que trabalha
com atividades lúdicas e de aventura a fim de proporcionar para os
participantes, diversão, desenvolvimento motor e interação social!
Local: Colégio Redentor.
De 28 de janeiro a 01 de fevereiro, das 8h às 12h.
Inscrições na secretaria do Colégio Redentor.
Valores: R$ 250,00 para alunos do Colégio Redentor e R$ 300,00 para crianças
de outras escolas.

Regulamento geral do Boot Camp e BootCampinho
-

O BootCampinho poderá receber crianças de 6 meses a 2 anos.
O Boot Camp só poderá receber crianças de 3 a 10 anos.
Na entrada do Colégio estarão disponíveis frutas da estação e água de
coco para as crianças participantes durante os 5 dias de colônia.
A criança que desejar poderá levar lanche de casa, devendo apenas
respeitar os horários propostos pelos professores.
As brincadeiras e atividades serão apresentadas e orientadas por
Professores de Educação Física Especialistas no assunto.
Os objetivos das brincadeiras, atividades e exercícios serão sempre a
diversão, desenvolvimento motor, cognitivo e interação social.
Os materiais e equipamentos necessários para participação nas atividades
serão fornecidos pelo Colégio e não será preciso levar de casa.
O valor cobrado inclui os 5 dias de participação na colônia.
As crianças que necessitam de medição deverão vir acompanhadas dos
seus mediadores para participar.
A colônia acontecerá no formato bilíngue (português / inglês) com
participação de professores de inglês, estimulando o aprendizado do
idioma.
Ao final, a criança receberá um certificado de participação, “Meu Primeiro
Boot Camp” / “My First Boot Camp”.
Agora, a regra mais importante: DIVIRTA-SE MUITO!

Esperamos todos vocês para mais essa incrível novidade do Colégio REDENTOR!
Direção e equipe de Professores!

