COMUNICADO 2 – PROGRAMA DO EVENTO
1. PROGRAMAÇÃO.

28/09/2018 (SEXTA FEIRA)
17:00

Início dos trabalhos da secretaria
Montagem dos campos

22:00

Encerramento dos trabalhos na secretaria e fechamento dos portões
29/09/2018 (SÁBADO)

06:00
07:00
08:45
09:00
12:00
14:00
17:00
18:00
18:30
20:00
22:00
06:30
07:00
08:30
09:00
12:00
13:30
15:00

Alvorada
Café da Manhã
Reinício dos trabalhos da secretaria
Solenidade de Abertura / Hasteamento da Bandeira Nacional
Início dos módulos da manhã
Almoço
Início dos módulos da tarde
Banho
Arriamento da Bandeira Nacional
Jantar
Festa
Silêncio
30/09/2018 (DOMINGO)
Alvorada
Café da manhã
Hasteamento da Bandeira Nacional
Início dos módulos
Almoço
Desmonte do campo
Solenidade de encerramento / Arriamento da Bandeira Nacional

2. MÓDULO PICADEIRO

O Módulo Picadeiro tem por objetivo a vivência dos lobinhos e lobinhas em atividades que
fazem parte do mundo circense, fazendo-os realizarem tarefas desafiadoras que ajudem na
desinibição e na conquista de desafios e que aumentarão a autoconfiança de cada um deles.
Base 1 – Piscina;
Base 2 – Rapel;

Base 3 – Slack line / Corda bamba;
Base 4 – Futebol de sabão.

3. MÓDULO CAMARIM
Já este módulo tem como finalidade oportunizar que cada uma das crianças possa
experimentar o prazer de preparar-se para entrar em cena. Afinal de contas para participar
deste maravilhoso mundo do circo, é necessário planejamento e treinamento.
Base 1 – Perna de lata;
Base 2 – Pintura;
Base 3 – Malabares;
Base 4 – Meu sorriso, minha vida.

4. MÓDULO PALCO, O GRANDE ESPETÁCULO!
Por fim, este módulo traz o sentimento para o centro da atividade, a ideia aqui é permitir que
cada um dos participantes, possa viver um momento sendo a atração circense, todos serão
convidados a realizarem as tarefas que atraem o respeitável público a este mundo mágico.
Base 1 – Mágica;
Base 2 – Contorcionismo;
Base 3 – Equilibrismo;
Base 4 – Banda Circense.
5. FESTA
A festa será um grande picadeiro. As alcateias devem vir preparadas para entrar no clima, com
muitas fantasias, perucas e pinturas faciais. Teremos pipoca, algodão doce e todo o clima do circo,
com a participação de artistas misturados aos lobinhos.
E SUA ALCATEIA, JÁ ESTÁ INSCRITA???

