
Colônia de Férias

Crianças a partir de 4 anos



Dez, Jan e Fev.

Programaçao especial
de férias!

Opções de diárias e
pacotes promocionais

Aberto de segunda a sexta, das 7h às 19h,

Alameda Raimundo Corrêa, 156 - próximo a praça Japão. Bairro Boa Vista, Porto alegre
www.villadomi.com - (51) 32793825 / (51) 99398.2716

Meio turno ou turno
integral com almoço

aberto o ano todo



Atividades

Brincadeiras aquáticas!

 - Vir com a roupa de banho por

baixo, trazer toalha, protetor

solar uma muda de roupa.

Podemos ter reajustes em função

dos decretos relacionados a

pandemia da Covid-19.

Músicalização;

Teatro;

Dança;

Artes;

Funcional kids;

Caça ao tesouro,

Gincana,

Bolhas gigantes,

Show de talentos,

Oficina de Slime

Cineminha



Aulas especializadas inclusas

Segunda

Slime

Música

Terça

Teatro

Artes

Quarta

Cineminha

Gym kids

Quinta

Musica

Dança

Sexta

Dança

Tearo

Turno da manhã

Turno da tarde



Quem conta um conto
aumenta um ponto!

Atividades artístico-

pedagógicas todos os dias.

Assim como brincadeiras,

pátio e sala de jogos

Trabalhamos o sentido das histórias infantis e
realizamos atividades muito criativas e

divertidas.



Trazer de casa

* Lanches identificados (manhã e tarde)
* Garrafa de água cheia e identificada

* Roupa de banho (de preferência por baixo da roupa) e muda de roupa.
* Toalha e protetor solar identificado.

*Máscara no rosto, máscara extra e álcool em gel.
* Declaração a mão de ausência de sintomas de gripe (semanal)

OBS:  Brinquedos e eletrônicos permitidos, porém não nos responsabilizamos e temos
horários para o uso. 



PACOTES

Pacote 20 dias R$ 970,00
Pacote 15 dias R$ 775,00
Pacote 10 dias R$ 545,00
Pacote 05 dias R$ 300,00

Dias avulsos R$ 67,00

Pacote 20 dias R$ 1.170,00
Pacote 15 dias R$  915,00
Pacote 10 dias R$  650,00
Pacote 05 dias R$  350,00

Dias avulsos R$ 77,00

Pacote 20 dias R$ 1.615,00
Pacote 15 dias R$ 1.275,00
Pacote 10 dias R$  910,00.
Pacote 05 dias R$  500,00.

Dias avulsos R$ 100,00

Meio turno

manhã ou tarde

Meio turno com

almoço

Turno integral com

almoço incluso

Pagamento antecipado 
Avisar sobre almoço com 24h de antecedência.

Horário meio turno S/ almoço 7h - 12h ou 13h às 19h. 
Temos flexibilidade para escolha dos dias, mas vagas limitadas.


