COLÔNIA DE FÉRIAS TPK
“INVERNO QUENTE”
A DIVERSÃO GARANTIDA PARA A CRIANÇADA
E A TRANQUILIDADE PARA OS PAIS

Organização, Coordenação e Monitoramento Geral do Evento

JANAINA GALDI
BIANCA TERSIGNI

APRESENTAÇÃO
A Cia TPK nasceu em agosto de 2005 na cidade de Londrina – PR e desde então, a trupe de atores
percorreu muitos lugares e fez a alegria de todos, desde as crianças pequenas até as crianças
grandes. Sempre preocupada em desenvolver uma estética de teatro, em que o ator esteja mais
próximo da platéia.
A Cia TPK apresentou-se em várias escolas, empresas e teatros, tanto em Londrina-Pr, onde
participou 39ª edição do FILO (Festival Internacional de Londrina), como em outras cidades:
Curitiba, onde participou da Mostra Paralela do Festival de Teatro de Curitiba – FRINGE; Analândia
– SP; Apucarana – PR; Arapongas – PR; Assaí – PR; Assis Chateaubriant – PR; Balneário Barra do Sul
– SC; Bom Sucesso de Itararé – SP; Brotas – SP; Cornélio Procópio – PR; Cambé – PR; Campo
Mourão – PR, onde participou do Fetacam (Festival de Teatro de Campo Mourão); Descalvado –
SP; Ibiporã – PR; Jacarezinho – PR; Jataizinho – PR; Mamborê – PR; Medianeira – PR; Paranaguá –
PR; Ponta Grossa – PR; Rolândia – PR; Santo Antônio da Platina – PR; São João Del Rei – MG;
Sapopema – PR; São Carlos – SP; Tamarana – PR; Viamão – RS e em Maringá – PR, onde participou
da 3ª edição do Festival de Artes da Rede Estudantil do Estado do Paraná - FERA. E em dezembro
de 2010, a Cia, convidada pelo Teatro Circo de Braga-Portugal, ministrou workshop de clown, bem
como apresentou três espetáculos lá em Portugal.
A trupe foi criada pelos atores Janaína Galdi e Manuel Fabrício, formados no curso de Artes
Cênicas da UEL (Universidade Estadual de Londrina). Em suas pesquisas individuais, cada
integrante trouxe para a companhia uma bagagem diferenciada que serve de suporte às criações
artísticas. Estudos de clown, dança, música, poesia, história da arte brasileira, entre outros
integram as atividades dos atores.
O aprimoramento dos personagens é constante, através de práticas de improvisação e do contato
direto com o público. O resgate histórico da figura do palhaço tem sido o desejo norteador das
realizações da Cia TPk.

TPK KIDS
Proposta de Atividades – Crianças de 7 à 10 anos
1º dia:
14:00 – Recepção das crianças com quebra-gelo (ginástica maluca e jogo dos nomes)
Entrega dos uniformes (camisetas e crachás)
Divisão das equipes
Apresentação dos monitores
15:00 – Início da “Gincana Maluca”
16:00 – Hora do Lanche
16:30 – Gincana Maluca
17:00 – Oficina
18:00 – Encerramento das Atividades com Ginástica Maluca

2º dia:
14:00 – Gincana Maluca
15:00 – Oficina
16:00 – Hora do Lanche
16:30 – Gincana Maluca Prova Surpresa
17:00 – Prova Especial (Passaporte)
18:00 – Mostra da Oficina

3ºº dia:
14:00 – Gincana Maluca
15:00 – Oficina
16:00 – Hora do Lanche
16:30 – Gincana Maluca Prova Surpresa
17:30 – Atividade com Dança (Dança do Elefante)
18:00 – Encerramento com Mostra da Oficina

4ºdia:
14:00 – Gincana Maluca
15:00 – Atividade – Mude o Visual
16:00 – Hora do Lanche
16:30 – Gincana Maluca Prova Surpresa
17:30 – Atividade com dança (Dança TiuTiuAu!)
18:00 – Encerramento (Desfile das crianças com os novos visuais)

5º dia:
14:00 – Gincana Maluca (Prova Especial: Caça ao Tesouro)
16:00 – Hora do Lanche
16:30 – Gincana Maluca Prova Surpresa
17:00 – Apresentação de teatro – SHOW DE PALHAÇOS/ Cama elástica
18:00 – Encerramento – Interação com os palhaços (com ginástica maluca)

6º dia (último dia) – Dia de Festa e Acantonamento
15:00 – Ensaio das equipes para o Show de Talentos junto dos monitores responsáveis
17:30 – Preparação para as apresentações
18:30 – Show de Talentos (aberto para os pais e amigos)
19:30 – Confraternização Geral
22:00 – Prova Final da Gincana Maluca: Caça Fantasmas e/ou Vandrake
23:00 – Fogueira com Cantigas de Acampamento e Entrega de doces para a pessoa que mais se identificou
na Colônia
24:00 – Acantonamento

7º dia Domingo
08:30 – Café da manhã
Cardápio: Bisnaguinha com presunto e queijo / Bolacha Recheada / Todinho
09:00 – Premiação da Gincana Maluca
10:00 – Ginástica Maluca (Pais e Filhos)

TPK BABY
Proposta de Atividades – Crianças de 3 à 6 anos
1º dia:
14:00 – Recepção das crianças com quebra-gelo
Entrega dos uniformes (camisetas e crachás)
Divisão da Equipes
Apresentação dos monitores
15:00 – Inicio da Gincaninha Maluquinha
16:00 – Hora do Lanche
16:30 – Hora do Conto
17:00 Oficina de balão espaguete
18:00 – Encerramento
2º dia:
14:00 – Gincaninha Maluquinha
16:00 – Hora do Lanche

16:30 – Hora do Conto
17:00 – Oficina Atelier de Artes Plásticas
18:00 – Encerramento
3º dia:
14:00 – Gincaninha Maluquinha
16:00 – Hora do Lanche
16:30 – Hora do Conto
17:00 – Oficina de Canto e Ciranda
18:00 – Encerramento
4º dia:
14:00 – Gincaninha Maluquinha
16:00 – Hora do Lanche
16:30 – Hora do Conto
17:00 – Oficina Mude o Visual
18:00 – Encerramento (Desfile das crianças com os novos visuais)
5º dia:
14:00 – Gincaninha Maluquinha
16:00 – Hora do Lanche
16:30 – Hora do Conto
17:00 – Apresentação de teatro – SHOW DE PALHAÇOS
18:00 – Encerramento – Interação com os Palhaço
6º dia – Dia de Festa
15:00 – Ensaio das equipes para o Show de Talentos junto dos monitores responsáveis
17:30 – Preparação para as apresentações
18:30 – Show de Talentos (aberto para os pais e amigos)
19:30 – Confraternização Geral e Premiação da Gincaninha Maluquinha

Conheça cada Atividade Proposta pela

Colônia de Férias TPK
Gincana Maluca (Kids)
Super circuito de jogos e brincadeiras dinâmicas, interativas, criativas e muito divertidas. É divida em 6 etapas:
Circuito Seco, Provas Surpresas, Prova Especial, Show de Talentos e Prova Noturna.

Circuito Seco
Brincadeiras e jogos feitos no gramada, quadra ou salão, como por exemplo:


Estoura bexiga



Corrida do saco



Corrida do ovo na colher



Centopéia Maluca



Jogo das estátuas



Alerta Geral



Jogo do Gato e Rato



Carimba Ameba



Duro ou Mole Americano



Passe a argola



Estafetas (3 abraços e passa bastão)



Placar Regressivo



Campo Minato



Memória gigante



Canaleta



Chinelão



Jogo das Palavras



Provas Surpresas
São jogos e brincadeiras diferenciadas e muito criativas que fazem o maior sucesso com a garotada como, por
exemplo:


Torta na Cara



Jogo do Teatro



Qual é a Música?!? (Com Videokê)



Jogo dos Sentidos

Prova Especial
Caça ao tesouro: Uma super prova com pistas espalhadas por toda a área do condomínio/ clube, que vão agitar toda a
galera e fazê-los usar a criatividade e inteligência para desvendar os enigmas apresentados nas pistas e ao final a
equipe que encontrar o tesouro vai se deliciar com as guloseimas presentes nele.
Passaporte: Monitores espalhados e escondidos por todo o espaço do evento, cada um representando um país. Os
times recebem um passaporte com uma lista de países que devem visitar. Para conseguir o visto de entrada cada time
deve encontrar o monitor correspondente e pagar uma prenda estipulada pelo representante do país. Vence quem
conseguir todos os vistos em menos tempo.

Show de Talentos
As equipes terão que utilizar toda a sua criatividade e talento para apresentar um número que abranja as áreas de
teatro, dança, canto e/ou dublagem. Essa prova será apresentada no sábado as 18:30 e a entrada será livre para todos
os familiares e amigos que quiserem prestigiar o brilho e talento dos pequenos.

Prova Noturna
Caça – Fantasmas: Prova emocionante em que as crianças terão que encontrar os monitores vestidos de fantasmas e
monstros que estarão escondidos por todo o condomínio. As crianças procurarão os monstros com auxílio de

lanternas e mapas. E a equipe que capturar o maior número de fantasmas e monstros vencerá a última etapa da
Gincana Maluca Kids.

Vandrake: Prova cheia de pistas espalhadas por todo o espaço escuro do evento. Os times com o auxílio de uma
lanterna procuram as pistas para desvendar o ritual que irá destruir o monstro Vandrake, que assombra a Terra. O
time que vencer o mal, vence a prova.

Gincaninha Maluquinha (Baby)
Circuito de jogos, brincadeiras, interativas, criativas e muito divertidas. Destinada as crianças de 3 a 6 anos.

Atividades da Gincaninha Maluquinha



Dança da Cadeira



Estátua Maluca



Minhocão



História da Serpente



Lenço Atrás



Vivo ou Morto



Siga o Mestre



Batata-quente

Atelier de Artes Plásticas
Diversos tipos de desenhos dos mais famosos personagens animados. Com variados materiais a criançada pode
desenvolver sua criatividade, imaginação e fantasia, mostrando todo o seu talento.
A CIA TOKPOTOK providencia todos os materiais utilizados como:
 Os desenhos;
 Giz de cera;
 Tintas guache e pincéis;
Além de pinturas o atelier oferece a criançada massinhas de modelar, quebra-cabeças e jogos educativos.
A CIA também leva consigo mesinhas e cadeirinhas para a realização dessas atividades.

Mude o Visual
A CIA também oferece um camarim de transformação infantil. Cabelos diversificados e coloridos e pintura artística
fazem o maior sucesso entre os pequeninos e os mais grandinhos.
Vários tipos de penteados, todos com muita cor, brilho e criatividade. Trancinhas, rabos de cavalo, Maria Chiquinhas,
coques e coquinhos e muito mais penteados ganham novas formas e estilos nas mãos dos “loucos cabeleireiros” da
nossa companhia.
Os pequenos rostinhos transformam-se em gatinhas, leões, tigres, bailarinas, mágicos, palhaços e até de seu super
herói favorito. Trazendo assim o encantamento e a fantasia a todos os pequeninos.

As garotas adoram unhas coloridas e brilhantes, no mude o visual todas as meninas se realizam fazendo suas unhas
com muito glamour, brilho e strass!
Todos os materiais utilizados para esse serviço ficam por conta da companhia. Sendo todos cuidadosamente
escolhidos pela nossa equipe para sua maior comodidade e bem estar da criançada.

Programação Cultural - Oficinas
Todos os dias a galerinha da colônia participará de oficinas coordenadas pela nossa equipe e também assistirá às
apresentações de teatro. Conheça as oficinas oferecidas:

Oficina de Expressão Corporal
Oficina que desenvolverá trabalhos corporais de alongamento, aquecimento, improvisações, equilíbrio, peso, ritmo,
tridimensionalidade, consciência corporal e relaxamento.

Oficina de Jogos Teatrais
Os jogos teatrais são procedimentos lúdicos com regras explícitas e são obrigatoriamente dirigidos a um grupo de
observadores, ou seja, pressupõe a existência de uma “platéia”. No jogo teatral os jogadores dividem-se em equipes
que se alternam entre as funções de “fazedores” ou jogadores (os que jogam deliberadamente) e de “observadores”
(estes podem ser chamados de platéia), estes observam aqueles que estão em ação.

Oficina de Sucatas
As crianças farão bonecos utilizando sucata e materiais diversos como tintas, gliter, lã, lápis de cor, giz de cera,
lantejoulas e etc. Depois todos os bonecos serão expostos para que os pais e amigos possam prestigiar a produção
artística dos pequenos.

Oficina de Balão Espaguete
A CIA leva consigo um monitor especializado na arte de esculpir balões fazendo diversas formas como corações,
flores, espadas, capacetes, leões, cachorrinhos, girafinhas entre outros que fazem o maior sucesso com os
pequenos!!!!!! Essa atividade tem o objetivo de animar e tornar a Colônia ainda mais colorida e enfeitada!!!!!!

Oficina de Canto e Ciranda

Os pequeninos desenvolverão atividades corporais estimulados por músicas infantis antigas proporcionando uma
viagem a infância dos pais, resgatando as brincadeiras de roda hoje adormecidas. Músicas como “Ciranda-Cirandinha”,
“Onde está a Margarida?”, “O Cravo brigou com a Rosa”, “Fui no Tororó”, “Escravos de Jô”, “Terezinha de Jesus”,
entre outras.

Oficina de Argila

Nesta oficina as crianças terão contato com o barro, a argila, esta experiência além de desenvolver a criatividade, a
imaginação e a fantasia, dá a oportunidade do contato com as texturas, temperaturas diferentes que o barro
proporciona, trazendo assim várias sensações como, por exemplo, o relaxamento. Depois das esculturas prontas e
secas as crianças também terão a oportunidade de pintar seus feitos e leva-los consigo.

Confraternização Geral
Após o Show de Talentos todos os presentes poderão se deliciar com barraquinhas de mini-hambúrguer, crepes
salgados e doces, algodão-doce e refrigerantes, tudo por conta da Colônia TPK.

Acantonamento
Após a confraternização geral de sábado a Galerinha kids participará de uma prova noturna muito diferente, lúdica e
criativa, o Caça Fantasmas, também participarão da atividade “fogueira” onde todos irão aprender músicas de
acampamento ao som do violão, reunidos a volta da fogueira e trocarão doces com a pessoa que mais se
identificaram na colônia.Depois todos irão acantonar com os monitores, uma experiência muito saudável, interativa e
inesquecível.

*O local escolhido para o acantonamento será apontado pelo condomínio.

Hora do Conto

Todos os dias as monitoras contarão de forma lúdica e criativa histórias infantis, tais como: “Romeu e Julieta”, “Théo,
o menino azul”, “Saltimbancos”, “João e Maria”, “A Bruxa Salomé”. As histórias são contadas de maneira muito
divertida usando fantoches juntamente dos atores.

*As provas da Gincana Maluca e Gincaninha Maluquinha poderão ser adaptadas de acordo com a disponibilidade
física ou sugestão do condomínio, assim como as outras atividades determinadas.

Premiação

Todas as crianças participantes da Colônia de Férias TPK receberão Medalhas de Honra ao Mérito pela participação
especial e as equipes vencedoras da Gincana Maluca e Gincaninha Maluquinha receberão uma bola gigante de vinil
colorida.

Materiais a serem utilizados na Colônia:





Camisetas para crianças;
Pulseiras de identificação;
Alimentação da Confraternização Final;
Materiais para a Gincana Maluca (bexigas, bolas, sacos, colheres, bolas de ping-pong, chantily, pratos
descartáveis, bastões de madeira, chapéus, bolas, copos, cordas, videokê, etc).






Materiais para as oficinas(Sucatas, Tesouras sem ponta, fita crepe, guaches de várias cores, pincéis, cola
branca, barbantes, balões espaguete - 50 sacos, argila, tintas pintakara, sprays de cabelo, esmaltes coloridos,
trecos de cabelo, gliter, gel, Xérox de vários desenhos, giz de cera, lápis de cor, massinha de modelar,
Materiais para o Espetáculo (aparelhagem de som completa, cenário, figurinos, adereços etc).
Premiações das equipes (medalhas e bolas de vinil)

*Contamos com a presença de monitores especializados.

Materiais Trazidos pelas Crianças










Protetor solar
Uma troca de roupa
Pasta e escova de dente
Usar roupas confortáveis e tênis.
Lanche
Lanterna (Kids – somente no sábado)
Colchonete (Kids – somente no sábado)
Roupa de cama (Kids – somente no sábado)
Pijama (Kids – somente no sábado)

Conheça o nosso cardápio:
Segunda-feira – Cardápio: Cachorro-quente / Guaraná / Sorvete
Terça-feira – Cardápio: Lanchinho/ Todinho / Chocolate
Quarta-feira – Cardápio: Bolo de cenoura com chocolate / Suco / Pipoca doce
Quinta-feira – Cardápio: Esfirra de carne / Coca-cola / Maçã
Sexta-feira – Cardápio: Bolacha recheada / Suco / Banana

*A CIA TPK está aberta à discussão do replanejamento das atividades programadas e horários préestabelecidos se necessário.

