
 

 

1ª COLONIA DE FÉRIAS MIRIN 

APCEF/PALMAS – JULHO 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ª COLONIA DE FÉRIAS MIRIN 

APCEF/PALMAS JULHO 2011 



 

     

 

Projeto recreativo e educativo 

 

Nosso compromisso assumido será de cuidar, proteger e zelar pelo 

bem-estar do seu filho enquanto estiver sob nossa responsabilidade e jamais 

expor a criança às atividades onde existam riscos de acidente. É com muito 

carinho que montamos essa colônia de férias e todos os funcionários e 

profissionais envolvidos estarão atentos aos detalhes que farão à diferença no 

desenvolvimento de seu filho. 

 

Período 

 

De 26 a 30 de julho. 

 

O pacote 

 

A colônia terá como participantes crianças na faixa etária de 4 a 12 anos 

serão 5 dias de atividades que iniciarão as 08h00min da manhã com término as 

17h00min horas.  

Serão servidas três refeições diárias (lanche da manhã, almoço, lanche 

da tarde) + camiseta da colônia. 

 

Do valor  

 



 

A título de participação em nossa PRIMEIRA COLÔNIA DE FÉRIAS DA 

APCEF será investido o valor de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) per 

capta, para os irmãos será concedido um desconto de 10 (dez) por cento, 

para associado e R$ 300,00 (trezentos reais) para não associados.  

 

Ficha de inscrição Ficha de autorização e Ficha médica. 

 

No ato da reserva você receberá a ficha de inscrição, ficha médica da 

criança e a ficha de autorização. 

 Deverão ser lidas e preenchidas todas as informações contidas nas 

respectivas fichas para que possamos conhecer um pouco mais sobre o seu 

filho e para uma melhor convivência e adaptação ao projeto da colônia. 

Interrupção da temporada por causa alheia a colônia ou saúde ou ainda 

mau comportamento. 

O respeito ao bem patrimonial e aos demais participantes, inclusive toda 

e qualquer forma ilícita serão repreendias e é motivo de desligamento da 

colônia. 

Se caso seja constatado ocorrência de doença contagiosa ou severa no 

período em que estiver conosco, ou quaisquer outras necessidades justificadas 

no parágrafo acima que necessite de interrupção da colônia, o translado será 

de inteira responsabilidade dos responsáveis que serão imediatamente 

contactados. 

 

A colônia 

 

As crianças serão divididas em equipes conforme sexo e idade, 

monitoradas pelo seu guardião, 01 (um) profissional para cada 10 (dez) 

crianças, conforme rege a Associação Brasileira de Acampamentos 

Educativos. 

A colônia ocupará toda a sua extensão corresponde ao clube APCEF. 

Os pais ou Responsáveis que precisarem entrar em contato com seus 

filhos deverão contactar a Coordenadora da colônia através do telefone número 

(63) 9967-3607 ou 8439-7879 e deixar recados. Desta forma não interromperão 

as atividades propostas tornando saudosos os nossos participantes mirins. 



 

A colônia irá postar diariamente as fotos das crianças em suas 

atividades nos e-mail dos pais ou responsáveis para que possam acompanhar 

seus filhos em sua rotina. 

 

Festa de encerramento 

 

A nossa festa de encerramento será no dia 30 de julho (sábado) no 

Clube da APCEF, será uma boa oportunidade para os pais curtir a festa e 

integrar e interagir com seu filho. 

 Neste dia faremos à entrega dos brindes e premiações das atividades 

que foram realizadas durante a colônia. 

 Após as 12h00min h teremos a disposição dos pais e seus filhos 

brinquedos, pipocas e algodão doce para que possam se divertir junto, neste 

horário terá uma atração musical ao vivo com Silvinho Paraíba que cantará 

um repertório bem variado. 

 

Saúde e bem estar 

 

É importante que: 

 

 Os pais enviem a carteirinha do plano de saúde da criança juntamente 

com a ficha médica totalmente preenchida. 

No caso da criança estar tomando algum medicamento, o mesmo 

deverá seguir com as instruções de uso e horário; os medicamentos ficarão 

sob supervisão da coordenadora e nunca a disposições da criança. 

 

Pertences da criança 

 

Identifique os pertences do seu filho (a) com o nome e sobrenome. 

Deverá constar lista dos pertences do seu filho (já identificados) evite 

trazer objetos de valor (celular, iPhod, iPhone, MP3 e outros) ou cortantes. 

A roupa de cama (para as crianças que tem o hábito de dormir após o 

almoço) deverá vir por cima de tudo, pois será retirada no momento da 

chegada a colônia. 



 

Será preciso levar roupas suficientes para o dia na colônia, dê 

preferência roupas simples e de baixo valor “roupas de guerra” que poderão 

sujar sem problema.  

Pense leve, não exagere na quantidade de roupa. 

 

Dentre os pertences sugerimos: 

 

 3 shorts 

 3 camisetas 

 3 cuecas / calcinhas 

 2 pares de meias 

 1 sunga / maiôs / biquínis 

 1 par de tênis 

 1 par de sandálias de banho 

 1 roupa velha para sujar de barro 

 (incluindo 1 par de tênis) 

 1 mochila pequena 

 1 protetor solar 

 1 caixa de lenço de papel 

 2 toalhas de banho 

 1 escova de dente e creme dental 

 1 sabonete com saboneteira 

 1 pente ou escova  

 1 shampoo e creme condicionador 

 1 travesseiro 

 1 lençol 

 

 

 

Recreadores e atividades 

 

Nossos recreadores serão os guardiões da criançada. Dentre as 

atividades que farão parte da Colônia, citamos: 

 



 

Jogos 

 

Elaborados e executados pela equipe de recreação buscando encantar 

cada criança num mix de fantasia e aventura, trazendo o lúdico e o livre para 

cada atividade de forma cooperativa e de desafio, mas onde todos se ajudam 

mutuamente e a vitória é em conjunto. 

 

Jogos antigos e esportes: pique pega, futebol, pique bandeira, queimada 

etc., (todos antigos, porém repaginados). 

Jogos e brincadeiras aquáticas (piscina).  

Palestra com o Corpo de Bombeiro sobre primeiros socorros e cuidados 

com o fogo (palestra participativa). 

Palestra e brincadeiras com os militares do 22º Batalhão de Infantaria de 

Palmas (tirolesa, falsa baiana e muitas outras aventuras). 

 

Cardápio 

 

Com o intuito de facilitar ao máximo à criança na hora das refeições. A 

opção de carne ou frango. 

De acordo com o dia, já virão picadinhos ou em tirinhas, os demais 

complementos, dentro das exigências nutricionais, também foram planejados a 

fim de respeitar o paladar nem sempre fácil de administrar das crianças.  

Sobremesa, suco, água a vontade, refrigerante tudo estará sob 

supervisão dos nossos guardiões. 

 

 

 

 

 

AUTORIZAÇÃO 

PRIMEIRA COLONIA DE FÉRIAS APCEF 2011  

 

  



 

Eu, ______________________________________________, portador do RG 

de nº________________, pai, mãe ou responsável por 

_______________________________________________________________

_____________________________, (RG. nº) __________, de _____ anos de 

idade e nascido em ____ de ____________ de 20____, autorizo sua 

participação na PRIMEIRA COLÔNIA DE FÉRIAS DA APCEF, a se realizar 

no período de 26 a 30 de julho de 2011 das 08:00 h as 17:00 h., declaro para 

os devidos fins, que estou CIENTE E DE ACORDO com as normas e 

regulamentos, conforme especificado abaixo: 

1. Nenhum PARTICIPANTE pode se afastar de seu grupo. Reúna seus amigos 
e avise o responsável. Desta maneira, saberemos onde estão e que um 
guardião estará com vocês. 

2. São terminantemente proibidas brincadeiras que possam machucar seus 
colegas, tais como: jogar coisas, empurrar e etc. Em volta da piscina ou do lago 
essas brincadeiras não serão toleradas. Considerando que a área do clube da 
APCEF é um local de grande diversidade biológica, os participantes não devem 

apanhar colher ou capturar quaisquer tipos de plantas ou animais. 

3. Você gosta de ser bem tratado, não é? Então trate bem a todos. Não use 
apelidos humilhantes, nem mexa ou estrague o que não é seu. 

4. A monitoria trabalha em PARCERIA com os pais. Portanto, para maior 
segurança e aproveitamento da estadia, pedimos aos senhores que quaisquer 
informações COMPORTAMENTAIS vitais nos sejam passadas, em absoluto 
caráter confidencial. Só assim, poderemos cuidar de seus filhos de forma 
correta. Por favor, não OMITAM informações vitais para a segurança do 
participante. 

5. Os telefonemas dos pais serão atendidos por um responsável da colônia 
serão repassados para o participante em casos urgentes, pois os mesmos 
atrapalham o bom andamento das atividades. Em caso de necessidade, o 
responsável estará entrando em contato imediatamente com os pais. 

6. Aconselhamos o participante não levar em sua bagagem objetos de valor 
como aparelhos celulares, filmadoras, relógios, jóias, games, walk-man, pois 
não nos responsabilizamos por quaisquer danos ou perdas de equipamentos 
ou objetos de qualquer natureza. Além disso, durante o período da colônia não 
serão permitidos nenhum tipo de alimento (bala, chicletes, salgadinhos). Caso 
seja encontrado qualquer dos artigos acima, os mesmo serão recolhidos na 
chegada e devolvidos no final do dia. 

7. É muito importante que todos os pertences (roupas, lanterna, boné, meias 
etc.) sejam marcados com o nome do participante, pois podem se perder ou 
serem trocados, sendo cada participante o responsável pelos seus materiais. 



 

Solicitamos aos senhores pais que instruam seus filhos/participante no sentido 
de preservar as suas roupas e objetos. É muito comum ao término de cada dia, 
a roupa dos participantes retornarem em malas trocadas de colegas.  

8. Sugerimos que os seguintes objetos sejam levados: travesseiro, boné, 
repelente, protetor solar, materiais de higiene pessoal, sacos plásticos para 
embalagem de roupas sujas, ao menos duas toalha, uma pequena mochila, 
roupa de banho, roupa para prática esportiva e medicamentos de uso cotidiano 
(informados e listados na ficha médica). 

9. Se um participante, apesar de repetidos avisos e explicações, continuar 
colocando a si ou aos outros em situações perigosas, pediremos aos pais para 
buscá-lo.  

10. O valor do investimento no acampamento inclui acomodação, banheiro, 
alimentação distribuída em 03 refeições diárias (lanche da manhã, almoço e 
lanche da tarde) atividades descritas na programação. 

11. A ficha médica deve ser completamente preenchida e assinada pelos 

senhores pais e responsáveis, estando os senhores cientes que as 
informações nela colocadas são de absoluta responsabilidade de quem a 
preencher. Qualquer medicação que o participante esteja tomando deve ser 
minuciosamente descrita na ficha, para que a equipe tenha ciência. Especial 
atenção nos itens referentes a alergias e doenças crônicas. Só podemos fazer 
um bom trabalho cuidando de seus filhos se estivermos de posse de 
informações PRECISAS, ATUAIS E COMPLETAS. 

 

Sem mais,  

___________________________________________ 

Assinatura do pai ou responsável 

CPF: ______._____._____ - ____ 

 

Palmas – TO, _______de _________de 2011. 

FICHA MÉDICA 

 
Visando a melhor atenção dedicada ao seu filho em nossas viagens, nos 

preocupamos em estar atualizados com um breve histórico da saúde do 

mesmo.  



 

Lembramos que todos os campos da fichas deverão ser preenchidos, 

assim como qualquer observação é muito importante. Salientamos que nos 

casos de urgência médica com gravidade, seu filho será encaminhado ao 

hospital mais próximo.  

 

Nome: _____________________________________________Sexo: (M)   (F) 

Tipo sanguíneo: (O)  (A)  (B)  (AB)                                       Fator RH: (+)   (-)     

Data de nascimento: ____ / ____ / 20 

Convênio Médico: (Sim). Qual? ________________________________(Não) 

 

Telefones (residencial, celular, comercial):_____________________________ 

Nome do Pai: ___________________________________________________ 

Nome da Mãe: ___________________________________________________ 

 

ALERGIAS SIM NÃO 

Aspirina    

Melhoral   

Novalgina (dipirona)   

Plasil (metroclopramida)   

Dramin   

Povidine (iodo)   

Cataflan (diclofenaco)   

Penicilina   

 

Outro medicamento: 

______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Tratamento usado: _______________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Alergias graves: alimentos, pó, picadas de insetos, outras. Qual?___________ 

_______________________________________________________________ 



 

 

Tratamento usado: ________________________________________________ 

DOENÇAS CRÔNICAS SIM NÃO OBSERVAÇÕES 

Convulsões    

Cardiopatias    

Desmaios    

Diabetes     

Hemorragias    

Hipoglicemia    

Enxaqueca    

Asma / Bronquite    

Distúrbios neurológicos    

Outras doenças ou observações importantes a relatar: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Tem sonambulismo, especifique: 

_____________________________________________________ 

 

 

OCORRÊNCIAS SIM NÃO MOTIVO IDADE 

Internações 
    

Cirurgias     

Fraturas     

 

 

EM CASO DE: MINISTRAR AS MEDICAÇÕES 

Febre  

Gripe  

Cólicas / Gases  

Náuseas / Vômitos  



 

Dor de cabeça  

Dor de garganta  

Dor de ouvido  

Má digestão  

Bronquite / Asma  

DEFICIÊNCIAS SIM NÃO MOTIVO IDADE 

Física     

Visual     

Auditiva     

Fonética     

 

HISTÓRICO VACINAL DOSES SIM NÃO 

BCG - Tuberculose Dose única   

Sabin – Paralisia infantil + Tríplice – 

Coq/Dif/Tétano 
3 doses + 2  reforços 

  

Sarampo 1 dose + reforço   

MMR ou Tríplice Viral (Sarampo, 

Rubéola, Caxumba) 1 dose 

  

Dupla Adulto(Difteria e Tétano) 

1 dose dos 5 aos 16 

anos 

  

Hepatite B 3 doses   

Febre Amarela ____ / ____ /_____ 

Qual a data da última dose que 

recebeu?  
____ /____ /_____ 

 

 

 

MEDICAÇÃO EM USO DOSE HORÁRIO 

   

   

   

 



 

Observações Importantes:________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Declaro estar de acordo com as providências julgadas as mais indicadas pela 

Coordenação do Espaço de Vivência Ambiental ou Atendimento à saúde. Assumo total 

responsabilidade pelas informações acima assinaladas. 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do pai ou responsável 

 

 

 

 

Palmas-TO, _____  de ______________  de 2011 .    

 

 

 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 
 

Nome do participante: 



 

Documento (RG, CPF, Certidão): Idade: 

Endereço Completo: 

Cidade: Estado: CEP: 

Tel. Residencial/contato: Tel. Celular: 

E-mail: 

Nome dos pais: 

 

 

 

Observações: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


