
CEU Butantã

Data Horário Título da atividade Descrição das atividades: Faixa etária

16/1 9h30 às 16h  Roda de leitura Roda de leitura com as crianças sobre brincadeiras do 

passado e do presente. 

a partir de 8 anos 

17/1 9h30 às 16h  Contos de assustar Contação de histórias por protagonista da comunidade 10 a 12 anos

18/1 9h30 às 16h  Jogos e brincadeiras Diversos jogos entre ele o Stop : jogo no qual a criança utiliza 

o seu vocabulário com palavras com a letra escolhida e  em 

tempo cronometrado.   

8 a 12 anos

19/1 9h30 às 16h Contação de história Contação de histórias da literatura infanto-juvenil e da 

oralidade

a partir dos 12 anos

20/1 9h30 às 16h Desenhos e brincadeiras Serão solicitados desenhos que represente as brincadeiras de 

rua que as crianças conhecem; brincadeiras como cantiga de 

roda, passa anel, etc

6 a 12 anos

CEU Uirapuru

Data Horário Título da atividade Descrição das atividades: Faixa etária

16/1 9h30 às 16h Conto popular: A velha e o 

macaco

Leitura dramatizada do conto popular: A velha e o macaco, 

vídeo sobre os hábitos dos macacos, finalizando com um 

desenho em grupo sobre a história

 4 a 7 anos.

17/1 9h30 às 16h Conto popular: A velha e o 

macaco

Leitura dramatizada do conto popular: A velha e o macaco, 

vídeo sobre os hábitos dos macacos, finalizando com um 

desenho em grupo sobre a história

 4 a 7 anos.

18/1 9h30 às 16h Conto popular: A velha e o 

macaco

Leitura dramatizada do conto popular: A velha e o macaco, 

vídeo sobre os hábitos dos macacos, finalizando com um 

desenho em grupo sobre a história

 4 a 7 anos.

19/1 9h30 às 16h Conto popular: A velha e o 

macaco

Leitura dramatizada do conto popular: A velha e o macaco, 

vídeo sobre os hábitos dos macacos, finalizando com um 

desenho em grupo sobre a história

 4 a 7 anos.

20/1 9h30 às 16h Conto popular: A velha e o 

macaco

Leitura dramatizada do conto popular: A velha e o macaco, 

vídeo sobre os hábitos dos macacos, finalizando com um 

desenho em grupo sobre a história

 4 a 7 anos.

CEU Campo Limpo

Data Horário Título da atividade Descrição das atividades: Faixa etária

16/1 9h30 às 16h Teatro em Sombras  Contaremos a história dos três cabritinhos  4 a 5 anos

17/1 9h30 às 16h Teatro em Sombras Contaremos a história dos três cabritinhos 6 a 7 anos

18/1 9h30 às 16h Teatro em Sombras Contaremos a história dos três cabritinhos 8 a 9 anos

19/1 9h30 às 16h Sarau Será feito bilhetes com frases sobre brincadeiras de rua e 

cada participante irá ler um bilhete

10 a 11 anos

20/1 9h30 às 16h Sarau Será feito bilhetes com frases sobre brincadeiras de rua e 

cada participante irá ler um bilhete

13 a 14 anos

CEU Feitiço da Vila

Data Horário Título da atividade Descrição das atividades: Faixa etária

16/1 9h30 às 16h Projeto Recreando Histórias Divulgação da biblioteca em todas as visitas, Contação de 

histórias, poesias e brincadeiras de rua

5 a 6 anos

17/1 9h30 às 16h Projeto Recreando Histórias Contação de Histórias e oficina de brinquedo 7 a 8 anos

18/1 9h30 às 16h Mediação de leitura Leitura livre, jogos para brincar e desenhos para colorir 9 a 10 anos

19/1 9h30 às 16h Importância do brincar e seus 

benefícios

Bate- papo sobre brincadeiras de rua com mediação de 

leitura, poesias, brincadeiras e cantigas de roda.

11 a 12 anos

20/1 9h30 às 16h Importância do brincar Dia do Brincar. Recepção na biblioteca, leitura de uma poesia 

e brincadeiras com as crianças nas repartições do CEU.

5 a 7 anos

CEU Vila Do Sol

Data Horário Título da atividade Descrição das atividades: Faixa etária

16/1 Manhã  e Tarde Leitura  e jogos: detetive, 

dicionário e dramatização de 

Leitura e jogos detetive, dicionário e dramatização de título de 

obras e filmes. 

4 a 6 anos

17/1 Manhã  e Tarde Leitura  e jogos: detetive, 

dicionário e dramatização de 

Leitura e jogos detetive, dicionário e dramatização de título de 

obras e filmes.

7 a 8 anos 

18/1 Manhã  e Tarde Leitura  e jogos detetive, 

dicionário e dramatização de 

Leitura e jogos detetive, dicionário e dramatização de título de 

obras e filmes.

9 a 10 anos 

19/1 Manhã  e Tarde Leitura  e jogos detetive, 

dicionário e dramatização de 

Leitura e jogos detetive, dicionário e dramatização de título de 

obras e filmes.

11 a 12 anos 

20/1 Manhã  e Tarde Leitura  e jogos detetive, 

dicionário e dramatização de 

Leitura e jogos detetive, dicionário e dramatização de título de 

obras e filmes.

13 a 14 anos 

CEU Paraisópolis

Data Horário Título da atividade Descrição das atividades: Faixa etária

16/1 9h30 às 16h Brincando e Aprendendo: jogos 

e brincadeiras com letras e 

palavras.

Jogo da forca, Futebol trilha, Palavra secreta, Stop, Detetive, 

Batalha Naval

9 a 10 anos

17/1 9h30 às 16h Brincando e Aprendendo: jogos 

e brincadeiras com letras e 

palavras.

Caça palavras, Cruzadinhas, Jogo Associação, Loto Leitura, 

Dominó de Frases, Palavra secreta

7 a 8 anos

18/1 9h30 às 16h Brincando e Aprendendo: jogos 

e brincadeiras com letras e 

palavras.

ABC Animado, Loto Leitura, Jogo Associação, Trilha Arca de 

Noé, Jogo da Memória

6 a 7 anos

19/1 9h30 às 16h Brincando e Aprendendo: jogos 

e brincadeiras com letras e 

palavras.

ABC Animado, Loto Leitura, Jogo Associação, Trilha Arca de 

Noé, Jogo da Memória

5 a 6 anos

20/1 9h30 às 16h Senta que lá vem a estória... Mediação de leitura 4 a 5 anos

CEU Cidade Dutra 

Data Horário Título da atividade Descrição das atividades: Faixa etária

16/1 10:00 às 11:00 

11:00 às 12:00 

15:00 às 16:00

Stop   Seleção de letras do Alfabeto pela quantidade de dedos dos 

participantes do Grupo, escolhendo a Letra, usará a memoria 

para escrever em uma folha, livros, personagens, e outros 

gêneros culturais. Cada seção preenchida corretamente 

ganhasse pontos, o grupo com maior pontuação é vencedor.

8 a 14 anos 



17/1 10:00 às 11:00 

11:00 às 12:00 

15:00 às 16:00

Desenho  Desenho do Rubem Braga para pintar e caça palavra. 4 a 6 anos 

18/1 Exposição do Rubem Braga  Exposição sobre Rubem Braga o aniversariante do mês, 

festejaremos com fotos, documentários de 5 minutos, e o 

cantinho de #SelfRubemBraga. 

Livre

19/1 10:00 às 11:00 

11:00 às 12:00 

15:00 às 16:00

Dominó Literário  Um dominó com livros, onde os assuntos terá que se 

encaixar, sendo assim, o grupo terá que ler o resumo do livro 

para ver o que se trata e jogar para ter menos livros possíveis 

na mão. O grupo que ficar sem livro primeiro é vencedor. 

10 a 14 anos 

20/1 10:00 às 11:00 

11:00 às 12:00 

15:00 às 16:00

 Bingo Literário  Cada participante recebera uma cartela com títulos de Livros, 

o cantor do Bingo antes de dizer o Titulo do Livro, irá detalhar 

o livro dizendo o assunto e do que se trata, e depois dirá o 

Titulo. Cartela cheia ganha o Jogo.

7 a 14 anos.

CEU Parelheiros

Data Horário Título da atividade Descrição das atividades: Faixa etária

16/1 9h30 às 16h Pipas poéticas ao céu... Garotos empinam suas pipas e ao final declamam versos da 

rabiola.

10 aos 13 anos

17/1 9h30 às 16h Taco no arco carolineador... Cada arremesso um ponto de saudades. 10 aos 13 anos

18/1 9h30 às 16h Bola de gude com atitude... Em cada jogada uma história contada na infância. 8 aos 9 anos

19/1 9h30 às 16h Queimada na piscina (contação 

aquática)

Jogou, errou e sua queda na água será inevitável. 5 aos 8 anos

20/1 9h30 às 16h Botão no campo de terra Cada chute, cada registro e memória de como era o antigo 

campo de futebol de Parelheiros.

8 aos 9 anos

CEU Três Lagos

Data Horário Título da atividade Descrição das atividades: Faixa etária

17/1 9h30 às 16h Contação de história interativa e 

Jogo: Eu conto!

Contação de histórias onde a criança participa da história. Eu 

conto!, é um jogo onde através de fichas a criança cria a 

história                           

 4 anos,10 anos e 11 anos

18/1 9h30 às 16h Contação de história interativa, 

apresentação teatral e oficina da 

brincadeira

Contação de histórias onde a criança participa da história. 

Apresentação da “História da Gataria”. Dinâmicas recreativas 

com música.

5 anos, 6 anos e 7 anos

19/1 9h30 às 16h Apresentação teatral e oficina da 

brincadeira

Apresentação da “História da Gataria”. Dinâmicas recreativas 

com música.

7 anos, 8 anos e 9 anos

20/1 9h30 às 16h Contação de história interativa e 

Jogo: Eu conto!

Contação de histórias onde a criança participa da história. Eu 

conto!, é um jogo onde através de fichas a criança cria a 

história                           

5 anos e 9 anos

CEU Jardim Paulistano

Data Horário Título da atividade Descrição das atividades Faixa etária

16/1 Manhã /Tarde Estátua Essa atividade será atrelada com a literatura. 4 a 7 anos 

17/1 Manhã/Tarde Telefone sem fio Essa atividade será atrelada com a literatura 7 a 11 anos 

18/1 Manhã/Tarde Mímica Essa atividade será atrelada com a literatura  5 a 9 anos 

19/1 Manhã/Tarde Stop Essa atividade será atrelada com a literatura 9 a 14 anos 

20/1 Manhã/Tarde Stop Essa atividade será atrelada com a literatura 9 a 14 anos 

CEU Paz 

Data Horário Título da atividade Descrição das atividades Faixa etária

16/1 10h  Contação de histórias Contação de histórias de acordo com a faixa etária dos alunos 

participantes.

4 a 6 anos

17/1 10h hora da brincadeira  morto / vivo brincadeira de morto / vivo. seguindo os comandos para 

abaixar e levantar.

4 a 6 anos

17/1 10h brincadeira e leitura dança da 

cadeira

as crianças que forem saindo da brincadeira vão ler uma 

passagem de um livro.

9 a 10 anos

18/1 10h contação de histórias contação de histórias de acordo com a faixa etaria dos alunos 

participantes.

7 a 10 anos

19/1 10h hora da brincadeira  quente / frio as crianças deveram decobrir de qual livro faz parte a história 

que será contada.

4 a 6 anos

19/1 10h hora da brincadeira  quente / frio as crianças deveram decobrir de qual livro faz parte a história 

que será contada.

7 a 10 anos

20/1 10h contação de histórias contação de histórias de acordo com a faixa etaria dos alunos 

participantes.

4  a 6 anos

CEU Água Azul

Data Horário Título da atividade Descrição das atividades: Faixa etária

16/1 10h às 12 h e 14h 

às 16 h

Leitura Interativa na Biblioteca “ Duda adora pular” de King, Stephen Michael .Conta-se a 

história com acompanhamento de instrumentos musicais e as 

crianças realizam as atividades simultâneas da história;

4 a 6 anos

17/1 10h às 12 h e 14h 

às 16 h

Leitura Interativa na Biblioteca “A Centopéia” de Ramos, Anna Claudia. Leitura e  

instrumentos musicais participação das crianças com cantos 

de músicas clássicas infantis...finaliza com os participantes 

formando uma centopeia.

7 a 9 anos

18/1 10h às 12 h e 14h 

às 16 h

Leitura Interativa na Biblioteca “ Chapeuzinho Amarelo” de Chico Buarque. Acompanha 

instrumentos musicais e cantos do “lobo mau” e musicas de 

roda e amarelinha. “Na rua do Sabão” de Manoel Bandeira 

com a |Música popular Cai, cai balão.

10 a 12 anos



19/1 10h às 12 h e 14h 

às 16 h

Leitura Interativa na Biblioteca  “Coisas do Folclore” de Albisui, Nelson. Leitura de lendas, 

parlendas e advinhas. Participantes devem completar as 

parlendas e responder às perguntas de advinhas.

13 a 14 anos

20/1 10h às 12 h e 14h 

às 16 h

Gincana Livre na Biblioteca  Utilizar títulos e autores “conhecidos” mais utilizados na 

leitura da biblioteca para adivinhar “títulos e autores” o 

ganhador leva um “prêmio”. Que será um livro

4 a 14  anos

CEU Inácio Monteiro

Data Horário Título da atividade Descrição das atividades Faixa etária

16/1 14h30  Corre cotia  Em roda as crianças vão ter contato com parlendas diversas 

e  roda de leitura. Em seguida todos vão brincar de corre cotia

 04 e 05 anos

17/1 14h30  Cabra cega   Vamos discutir as diferenças, questão de bullying. E por fim 

vamos vendar os olhos das crianças para realizar a 

brincadeira.

   06 anos

18/1 14h30  Joquempô  Iniciaremos a atividade com uma contação de história de 

contos populares do Japão e em seguida formaremos duplas 

para brincarem de joquempô, brincadeira típica nas ruas de 

todo mundo.

 09 e 10 anos

19/1 10h Manhã: Oficina de origami Teremos uma oficina de dobraduras realizada por uma 

especialista convidada para o evento

 De 11 a 14 anos

19/1 14h30  Tarde: Brasilidades  Contação de histórias organizado pela SME através da 

narradora Dinah Feldman

 De 06 a 09 anos

20/1 14h30  Cabra cega   Vamos discutir as diferenças, questão de bullying. E por fim 

vamos vendar os olhos das crianças para realizar a 

brincadeira.

 De 07 a 08 anos

CEU Jambeiro

Data Horário Título da atividade Descrição das atividades: Faixa etária

16/1 9h30 às 16h Bibliotur Apresentação dos espaços da biblioteca e seus serviços. 6 a 9 anos

17/1 9h30 às 16h Jogo eu conto Eu, tu, e eles contam. 6 a 9 anos

18/1 9h30 às 16h Contação de história Maria vai com as outras. 6 a 9 anos

19/1 9h30 às 16h Contação de história Brasilidade. 6 a 9 anos

20/1 9h30 às 16h Roda de leitura Da pequena  toupeira que queria saber quem fez cocô na 

cabeça dela.

6 a 9 anos

CEU Lajeado 

Data Horário Título da atividade Descrição das atividades: Faixa etária

16/1 9h30 às 16h Tangram /domino e leitura   Jogos e leitura   Todos

17/1 9h30 às 16h Mancada / tangram e leitura  Jogos e leitura   Todos

18/1 9h30 às 16h Shizima /mancada e leitura   Jogos e leitura  Todos

19/1 9h30 às 16h Jogo da onça / dominó e leitura   Jogos e leitura   Todos

20/1 9h30 às 16h Domino/shisima e leitura   Jogos e leitura   Todos 

CEU Parque Bristol

Data Horário Título da atividade Descrição das atividades: Faixa etária

16/1 10h e 14h Contação de história Contação da história “Bruxa Bruxa venha a minha festa”  3 a 4 anos

17/1 10h e 14h Contação de história Contação da história “Bruxa Bruxa venha a minha festa”  5 a 6 anos

18/1 10h e 14h Gincana “O que é o que é” Dinâmica de advinhas  9 a 10 anos

19/1 10h e 14h Oficina/ Artesanato Confecção de “Brinquedos de rua”  7 a 8 anos

20/1 10h e 14h Roda de leitura  Leituras livres  9 a 10 anos

CEU Meninos

Data Horário Título da atividade Descrição das atividades Faixa etária

16/1 9h às 10h30 e 11h 

às 13h

Biblioteca vai ao parquinho Queimada, Bambolê, Amarelinha, Adivinhas 04 a 05 anos

17/1 9h às 10h30 e 12h 

às 14h

Biblioteca vai ao parquinho Queimada, Bambolê, Amarelinha, Adivinhas 04 a 06 anos

18/1 9h às 10h30 e 12h 

às 14h

Biblioteca vai ao parquinho Queimada, Bambolê, Amarelinha, Adivinhas 04 a 06 anos

18/1 9h30 às 10h30 Biblioteca vai ao parquinho Queimada, Bambolê, Amarelinha, Adivinhas 08 a 09 anos

19/1 9h30 às 10h30 Biblioteca vai ao parquinho Queimada, Bambolê, Amarelinha, Adivinhas 10 anos

19/1 12h30 às 13h30 Biblioteca vai ao parquinho Queimada, Bambolê, Amarelinha, Adivinhas 04 a 05 anos

20/1 12h às 13h30 Biblioteca vai ao parquinho Queimada, Bambolê, Amarelinha, Adivinhas 04 a 06 anos

CEU Heliópolis

Data Horário Título da atividade Descrição das atividades: Faixa etária

16/1 9h30 às 16h As Artes de Pedro Malasartes Peça de teatro 04 a 14 anos

16/1 9h30 às 16h Contação de Histórias Contação feita pelo mediador de leitura 04 a 07 anos

17/1 9h30 às 16h Contação de histórias Contação feita pelo mediador de leitura 07 a 09 anos

18/1 9h30 às 16h Oficina de cultura popular 07 a 09 anos

18/1 9h30 às 16h Oficina de artesanato 07 a 09 anos

19/1 9h30 às 16h Oficina de Artes Plásticas, 07 a 14 anos

19/1 9h30 às 16h Oficina de Cultura Indígena 07 a 14 anos

20/1 9h30 às 16h Programação livre Livre

CEU Aricanduva

Data Horário Título da atividade Descrição das atividades: Faixa etária

16/1 10h e 15h Brincadeiras de trava-linguas Jogos com  grupos Livre

17/1 10h e 15h Adivinhações Jogos com  grupos Livre

18/1 10h e 15h Brincadeira de roda Brincadeira de roda Livre

19/1 10h e 15h Contação de história Contação de história Livre

20/1 10h e 15h Contação de histórias e 

brincadeiras.  

Contação de histórias e brincadeiras.  Livre

CEU Azul da Cor do Mar



Data Horário Título da atividade Descrição das atividades: Faixa etária

16/1 13h às 16h Cordéis que educam e 

transformam

Contação de histórias, provérbios, trava-línguas e trocadilhos. 

Convidado especial: Costa Senna

6 a 7 anos e 9 a 10 anos

17/1 10h às 11h, 13h às 

14h e 15h às 16h

A hora da história / Recreação Contação de histórias e atividades de pintura. 4 a 5 anos e 6 a 7 anos

18/1 10h às 11h, 13h às 

14h e 15h às 16h

A hora da história / Recreação Contação de histórias e adivinhas. 4 a 5 anos e 6 a 7 anos

19/1 10h às 11h Circuito de jogos Jogos que estimulam o raciocínio. 9 a 10 anos

20/1 10h às 11h, 13h às 

14h e 15h às 16h

Bingo literário Jogo que estimula a leitura. 6 a 7 anos e 8 a 9  anos

CEU Formosa

Data Horário Título da atividade Descrição das atividades: Faixa etária

16/1 9h30 às 16h É dia de pintar e ouvir histórias Contação de histórias 6  a 10 anos

17/1 9h30 às 16h  Brincadeiras e jogos diversos Jogos educativos como forca, stop, entre outros 7 a 14 anos

18/1 9h30 às 16h Contando histórias no jardim Contação de história 6 a 10 anos

19/1 9h30 às 16h Vamos ler a CEU aberto Pontos de leitura em espaços fora da biblioteca 6 a 14 anos

20/1 9h30 às 16h É dia de pintar e ouvir histórias Contação de histórias 6 a 10 anos

CEU Jaçanã

Data Horário Título da atividade Descrição das atividades: Faixa etária

16/1 14h às 14h40 Contação de história Momento literário durante o Recreio, em que as crianças 

ouvirão 2 ou 3 histórias, iniciadas com música e brincadeira 

realizadas pela bibliotecária Cassia. 

4 a 5 anos

17/1 14h às 14h40 Contação de história Momento literário durante o Recreio, em que as crianças 

ouvirão 2 ou 3 histórias , iniciadas com música e brincadeira 

realizadas pela bibliotecária Cassia.

5 a 6 anos

18/1 14h às 14h40 Oficina de peteca Confecção de peteca com orientação da equipe de biblioteca 7 a 8 anos

19/1 14h às 14h40 Contação de história Momento literário durante o Recreio, em que as crianças 

ouvirão 2 ou 3 histórias, iniciadas com música e brincadeira 

realizadas pela bibliotecária Cassia.

7 a 8 anos

20/1 14h às 14h40 Oficina de bilboquê Confecção de peteca com orientação da equipe de biblioteca 7 a 8 anos

CEU Parque São Carlos

Data Horário Título da Atividade Descrição da Atividade Faixa Etária 

16/1 10h às 12h e 14h 

às 16h

Leitura dramatizada do título: Zé 

Pião de Ducarmo Paes

1º Momento: Roda de Conversa, 2º Momento: Leitura em 

dupla dramatizada, 3º Momento: Leitura compartilhada com 

tarjetas referentes as brincadeiras de rua apresentadas no 

livro Zé Pião e 4º Momento: Brincadeiras de roda

Livre

17/1 10h às 12h e 14h 

às 16h

Leitura coletiva em forma de 

jogral do título: Ponto por ponto: 

costura pronta de Lúcia Pimentel 

Goés

1º Momento: Roda de Conversa, 2º Momento: Leitura em 

coletiva em forma de jogral do título e 3º Momento: Oficina: 

Confecção de bonecas e bonecos com retalhos de tecidos e 

pedaços de papel

4 a 6 anos

18/1 10h às 12h e 14h 

às 16h

Contação de história do título: 

Tatu-Balão de Sonia Barros

1º Momento: Roda de conversa, 2º Momento: Contação de 

história com manipulação de objetos e 3º Momento: 

Confecção de pipas

10 a 14 anos

19/1 10h às 12h e 14h 

às 16h

Leitura dramatizada do título: A 

Peteca Sapeca de Lúcia 

Pimentel Góes

1º Momento: Brincadeira com Peteca, 2º Momento: Leitura 

dramatizada e 3º Momento: Confecção de petecas com uso 

de jornal, papel crepom e fitilhos coloridos

6 a 10 anos

20/1 10h às 12h e 14h 

às 16h

Leitura dramatizada do título: 

Alguém viu a bola? De Jonas 

Ribeiro

1º Momento: Roda de Conversa, 2º Momento: Leitura 

dramatizada e 3º Momento: Circuito de brincadeiras de rua

8 a 14 anos

CEU Parque Veredas

Data Horário Título da atividade Descrição das atividades Faixa Etária

16/1 9h30 às 16h Flash – Movie Brincante Exploração e Atividade brincante e presentação do  Acervo da 

biblioteca

04 a 14 anos

17/1 9h30 às 16h Flash – Movie Brincante Exploração e Atividade brincante e presentação do  Acervo da 

biblioteca

04 a 14 anos

18/1 9h30 às 16h Flash – Movie Brincante Exploração e Atividade brincante e presentação do  Acervo da 

biblioteca

04 a 14 anos

19/1 9h30 às 16h Flash – Movie Brincante Exploração e Atividade brincante e apresentação do Acervo 

da biblioteca

04 a 14 anos

20/1 9h30 às 16h Flash – Movie Brincante Exploração e Atividade brincante e apresentação do  Acervo 

da biblioteca

04 a 14 anos

CEU Três Pontes

Data Horário Título da atividade Descrição das atividades Faixa etária

17/1 14h30 Telefone sem fio Trabalhar o livro Telefone sem fio de Ilan Brenman, 

apresentar a Biografia do escritor e fazer a brincadeira do 

telefone sem fio.

7 a 10 anos

18/1 14h30 Jogo Mancala Mancala é uma família de jogos de tabuleiro jogada ao redor 

do mundo, algumas vezes chamada de jogos de semeadura 

ou jogos de contagem e captura, que vêm das regras gerais. 

Os jogos dessa família mais conhecidos no mundo ocidental 

são o Oware, Kalah, Sungka, Omweso e Bao. Jogos de 

mancala possuem um papel importante em muitas sociedades 

africanas e asiáticas, comparável ao do Xadrez no Ocidente.

10 a 12 anos



19/1 14h30 Brincando com a pintura Oficina de pintura sera realizada com base no livro "Vamos 

colorir?" do Artista Ivan Cruz, onde ele apresenta desenhos 

com as brincadeiras de rua vividas nos anos 1940/1950. Com 

auxílio dos desenhos feitos pelo artista em preto e branco as 

crianças poderão colorir ou até mesmo alterar utilizando giz 

de cera ou lapis de cores de acordo com a idade da criança.

6 à 10 anos

20/1 14h30 Brasilidades Contação de história 5 a 12 anos

CEU Pera Marmelo

Data Horário Título da atividade Descrição das atividades Faixa Etária

16/1 9h30 às 12h e 14h 

às 16h

Gincana Cultural Descobrindo 

São Paulo – Roteiro Turístico e 

Cultural

Através de Cartões informativos sobre a cidade, cada 

participante fala sobre os pontos descritos.

a partir de 6 anos

17/1 9h30 às 10h, 11h 

às 12h, 14h às 

14h30 e 15h30 às 

16h

Contação de Histórias infantis Mediação de leitura  e Oficina de desenhos 4 a 8 anos

18/1 9h30 às 10h, 11h 

às 12h, 14h às 

14h30 e 15h30 às 

16h

Descobrindo São Paulo - Roteiro 

turístico e cultural

Com adereços cênicos 4 a 8 anos

19/1 Gincana Cultural 4 a 8 anos

20/1 Xadrez Gigante Jogo Lúdico 4 a 8 anos

CEU Jaguaré

Data Horário Título da atividade Descrição das atividades Faixa etária

17/1 10h Contação de histórias Leitura e releitura de histórias. 4 anos

17/1 11h Contação de histórias Leitura e releitura de histórias. 5 anos

17/1 13h Música: poesia cantada Cantoria de músicas infantis no karaokê e recital de poesias 8 a 9 anos

17/1 14h Música: poesia cantada Cantoria de músicas infantis no karaokê e recital de poesias 10 a 11 anos

18/1 10h  Contação de histórias Leitura e releitura de histórias. 6 anos

18/1 13h Música: poesia cantada Cantoria de músicas infantis no karaokê e recital de poesias 12 a 13 anos

18/1 14h Música: poesia cantada Cantoria de músicas infantis no karaokê e recital de poesias 14 anos

19/1 10h Contação de histórias Leitura e releitura de histórias. 7 anos

19/1 11h  Contação de histórias Leitura e releitura de histórias. 8 anos

20/1 14h  Contação de histórias Leitura e releitura de histórias. 9 anos

CEU Parque Anhanguera 

Data Horário Título da atividade Descrição da atividade Faixa etária

16/1 13h30 às 14h20 Contação de história Contação de história projetada no telão para que os 

participantes possam acompanhar e interagir.

6 a 7 anos

16/1 14h30 às 15h20 Cantigas de roda Vídeos: cantigas de roda. 4 a 5 anos

17/1 9h30 às 10h20 Advinhas Organizaremos os participantes em duas turmas, cada turma 

escolherá um nome para equipe, faremos uma competição 

com contagem de pontos para cada grupo. Projetaremos no 

telão a pergunta para que todos possam acompanhar e em 

seguida a imagem referente à resposta correta.

10 anos

17/1 14h30 às 15h20 Advinhas Organizaremos os participantes em duas turmas, cada turma 

escolherá um nome para equipe, faremos uma competição 

com contagem de pontos para cada grupo. Projetaremos no 

telão a pergunta para que todos possam acompanhar e em 

seguida a imagem referente à resposta correta.

7 a 8 anos

18/1 13h às 13h50 Advinhas Organizaremos os participantes em duas turmas, cada turma 

escolherá um nome para equipe, faremos uma competição 

com contagem de pontos para cada grupo. Projetaremos no 

telão a pergunta para que todos possam acompanhar e em 

seguida a imagem referente à resposta correta.

10 anos

18/1 13h30 às 14h20 Contação de história Contação de história projetada no telão para que os 

participantes possam acompanhar e interagir.

4 e 5 anos

18/1 14h30 às 15h20 Cantigas de roda Vídeos: cantigas de roda. 4 e 5 anos

CEU Perus

Data Horário Título da atividade Descrição das atividades: Faixa etária

16/1 11h às 16h30 Espaço Brincar e Aprender Jogos e Brincadeiras Educativas: teatrinho de fantoches; 

jogos de tabuleiro; leitura; jogos de montar; cineminha; entre 

outros.

4 a 14 anos

17/1 9h às 12h Espaço Brincar e Aprender Jogos e Brincadeiras Educativas: teatrinho de fantoches; 

jogos de tabuleiro; leitura; jogos de montar; cineminha; entre 

outros.

4 a 14 anos

17/1 14h30 Conto um canto, canto um conto Contação de Histórias 4 a 6 anos

18/1 9h às 16h30 Espaço Brincar e Aprender Jogos e Brincadeiras Educativas: teatrinho de fantoches; 

jogos de tabuleiro; leitura; jogos de montar; cineminha; entre 

outros.

4 a 14 anos

19/1 11h Um passeio no mundo do livro Encontro Literário com o escritor Lucas Puntel Carrasco – 

Programa VAI – Coletivo SAMPA

13 e 14 anos

19/1 14h às 16h30 Espaço Brincar e Aprender Jogos e Brincadeiras Educativas: teatrinho de fantoches; 

jogos de tabuleiro; leitura; jogos de montar; cineminha; entre 

outros.

4 a 14 anos



20/1 9h às 15h Espaço Brincar e Aprender Jogos e Brincadeiras Educativas: teatrinho de fantoches; 

jogos de tabuleiro; leitura; jogos de montar; cineminha; entre 

outros.

4 a 14 anos

CEU Vila Atlântica

Data Horário Título da atividade Descrição das atividades Faixa etária

16/1 14h30 Contação de Histórias Brincadeira de Roda  - Biblioteca 4 a 7 anos

17/1 14h30 Contação de Histórias Brincadeira de Roda  - Biblioteca 4 a 7 anos

18/1 10h Contação de Histórias Travessia do Rio - Biblioteca a partir de 7 anos

19/1 10h e 14h Contação de Histórias Travessia do Rio - Biblioteca a partir  de 7 anos

20/1 10h e 14h Contação de Histórias Travessia do Rio - Biblioteca a partir  de 7 anos

CEU Alvarenga

Data Horário Título da atividade Descrição das atividades: Faixa etária

16/1 9h30 às 16h Disponibilização e leitura  de 

livros de poesia infantil 

Leitura de poesia Livre

16/1 9h30 às 16h Exposição de livros de literatura 

afro-brasileira e indígena

Leitura livre dos livros de literatura afro-brasileira e indígena Livre

17/1 9h30 às 16h Disponibilização de livros 

infantis de obras de arte

Pintura de desenhos de obras de arte Livre

17/1 9h30 às 16h Exposição de livros de literatura 

afro-brasileira e indígena

Leitura livre dos livros de literatura afro-brasileira e indígena Livre

18/1 9h30 às 16h Expor livros de brincadeiras de 

rodas

Fazer uma brincadeira de roda ouvindo música Livre

18/1 9h30 às 16h Exposição de livros de literatura 

afro-brasileira e indígena

Leitura livre dos livros de literatura afro-brasileira e indígena Livre

19/1 9h30 às 16h Expor livros de adivinhações Leitura das adivinhações Livre

19/1 9h30 às 16h Exposição de livros de literatura 

afro-brasileira e indígena

Leitura livre dos livros de literatura afro-brasileira e indígena Livre

20/1 9h30 às 16h Leitura de um livro infantil 

ouvindo musica de Mozart 

infantil

Pedir para desenhar o que entenderam Livre

20/1 9h30 às 16h Exposição de livros de literatura 

afro-brasileira e indígena

Leitura livre dos livros de literatura afro-brasileira e indígena Livre

CEU Caminho do Mar

Data Horário Título da Atividade Descrição das Atividades Faixa Etária

16/1 10h e 14h Livros Brincantes Livros Brincantes apresentam ilustrações móveis para 

estimular a imaginação e o hábito de leitura.

4 a 10 anos

17/1 10h às 11h e 11h 

às 12h

Palestra GCM – Meio Ambiente Esta palestra tem por objetivo apresentar a importância de um 

envolvimento maior de cada um para a melhoria do meio 

ambiente, da saúde e qualidade de vida de forma lúdica.

04 a 15 anos

18//01 10h e 14h Som e Palavra Nesta atividade, os adolescentes serão convidados e 

declamar poesias para os demais colegas.

10 a 15 anos

19/1 10h e 14h Som e Palavra Nesta atividade, os adolescentes serão convidados e 

declamar poesias para os demais colegas.

10 a 15 anos

20/1 10h às 11h e 11h 

às 12h

Palestra GCM – Meio Ambiente Esta palestra tem por objetivo apresentar a importância de um 

envolvimento maior de cada um para a melhoria do meio 

ambiente, da saúde e qualidade de vida de forma lúdica

04 a 15 anos

CEU São Mateus

Data Horário Título da atividade Descrição das atividades: Faixa etária

16/1 14h30 Ciranda de Leitura - Recreio nas 

Férias

 Atividades lúdicas de leitura: contação, leitura, música etc.  9 a 10 anos

17/1 14h30 Contação "Histórias de 

Pescador"

 Contação de história pelo Grupo "Tá na boca do conto"  5 a 6 anos

CEU Alto Alegre

Data Horário Título da atividade Descrição das atividades: Faixa etária

16/01   14h30  Contação de histórias de 

autores brasileiros

Contação de histórias de autores brasileiros. 4 a 5 anos

19/01    11h  Contação de histórias de 

autores brasileiros

 Contação de histórias de autores brasileiros. 6 a 7 anos

CEU Sapopemba

Data Horário Título da atividade Descrição das atividades: Faixa etária

16/1 9h30 às 16h Contação de história Contar história para as crianças, usando o acervo que temos 

na biblioteca.

06 a 10 anos

17/1 9h30 às 16h Caça ao tesouro Um jogo com pistas e dicas para se encontrar um livro 

escondido nas estantes da biblioteca

06 a 14 anos

18/1 9h30 às 16h Mesa de jogos Jogos colocados na mesa á disposição das crianças 06 a 14 anos

19/1 9h30 às 16h Brincadeiras de rua Resgate das brincadeiras, com a contação da história dessas 

brincadeiras.

06 a 14 anos

20/1 9h30 às 16h Pinturas e criação de histórias Realizar pinturas com guache e montar histórias ligadas às 

brincadeiras de rua

06 a 14 anos

CEU Rosa da China

Data Horário Título da atividade Descrição das atividades: Faixa etária

16/1 9h30 às 16h Contação de história Contar história para as crianças, usando o acervo que temos 

na biblioteca.

06 a 10 anos

17/1 9h30 às 16h Caça ao tesouro Um jogo com pistas e dicas para se encontrar um livro 

escondido nas estantes da biblioteca.

06 a 14 anos

18/1 9h30 às 16h Mesa de jogos Jogos colocados na mesa á disposição das crianças 06 a 14 anos

19/1 9h30 às 16h Brincadeiras de rua Resgate das brincadeiras, com a contação da história dessas 

brincadeiras.

06 a 14 anos



20/1 9h30 às 16h Pinturas e criação de histórias Realizar pinturas com guache e montar histórias ligadas as 

brincadeiras de rua.

06 a 14 anos

CEU São Rafael

Data Horário Título da atividade Descrição das atividades Faixa etária

16 a 20/01 10h às 16h Projeto Férias na Biblioteca  Exposição Brincadeiras de Rua; Jogos: tabuleiro Xadrez e 

Dama; Caça palavras; Jogo da memória; Quebra-cabeça; 

Filme do Projeto Pipoca: “Minhocas (1h21)”, “Brasil Animado 

(1h16) e “O diário de Tati” (1h32); Leitura livre acervo da 

Biblioteca; Pintura: temática férias;   Jogo do Stop; Mediação 

de Leitura e Atividade proposta com os livros: “Bom dia todas 

as cores da autora Ruth Rocha” e “Maria vai com as outras da 

autora Sylvia Orthof”

Livre

CEU Quinta do Sol

Data e horário Horário Título da atividade Descrição das atividades Faixa etária

16/1 9h às 16h30 Oficina de catavento e 

brincadeiras de rua

Oficina de catavento com dobradura: utilização de papéis 

coloridos, colchetes, palito sem ponta, lápis de cor e giz de 

cera. Cantinho da leitura e brincadeiras de rua como detetive, 

 4 a 14 anos

17/1 9h às 16h30 Contação de histórias – 5 

Marias, oficina de confecção do 

jogo 5 Marias e brincadeiras de 

rua

Contação de histórias – 5 Marias e oficina de confecção do 

jogo 5 Marias; Cantinho da leitura e brincadeiras de rua como 

detetive, mímica, stop, jogos educativos, etc.

 4 a 14 anos

18/1 9h às 16h30 Cidade CEU e brincadeiras de 

rua

Figuras de imóveis e equipamentos como escolas, piscinas, 

parques, etc. O participante montará uma maquete de um 

CEU de acordo com a sua concepção; Cantinho da leitura e 

brincadeiras de rua como detetive, mímica, stop, jogos 

educativos, etc.

 6 a 14 anos

19/1 9h às 16h30 Oficina – faça o seu brinquedo e 

brincadeiras de rua

Oficina de montagem de brinquedos com utilização de 

materiais e recicláveis. Cantinho da leitura e brincadeiras de 

rua como detetive, mímica, stop, jogos educativos, etc.

 6 a 14 anos

20/1 9h às 16h30  Mãos dadas para o CEU  Oficina de pintura: utilização de rolo de papel craft onde os 

participantes fazem os desenhos das mãos e uma reflexão em 

formato escrito ou em desenho sobre as suas considerações 

finais referente ao recreio nas férias.Cantinho da leitura e 

brincadeiras de rua como detetive, mímica, stop, jogos 

educativos, etc.

 4 a 14 anos

CEU Tiquatira

Data Horário Título da atividade Descrição das atividades: Faixa etária

16/1 9h às 16h30   Mediação de Leitura Contação de histórias, viagem pelo universo das brincadeiras, 

contextualização com o jeito de brincar de cada região do 

Brasil.

Todas as faixas etárias 

inscritas com a devida 

adequação da linguagem

17/1 9h às 16h30   Mediação de Leitura Contação de histórias, viagem pelo universo das brincadeiras, 

contextualização com o jeito de brincar de cada região do 

Brasil.

Todas as faixas etárias 

inscritas com a devida 

adequação da linguagem

18/1 9h às 16h30   Mediação de Leitura Contação de histórias, viagem pelo universo das brincadeiras, 

contextualização com o jeito de brincar de cada região do 

Brasil.

Todas as faixas etárias 

inscritas com a devida 

adequação da linguagem

19/1 9h às 16h30   Mediação de Leitura Contação de histórias, viagem pelo universo das brincadeiras, 

contextualização com o jeito de brincar de cada região do 

Brasil.

Todas as faixas etárias 

inscritas com a devida 

adequação da linguagem

20/1 9h às 16h30   Mediação de Leitura Contação de histórias, viagem pelo universo das brincadeiras, 

contextualização com o jeito de brincar de cada região do 

Brasil.

Todas as faixas etárias 

inscritas com a devida 

adequação da linguagem


