
BRINCADEIRAS ON-LINE
PARA SUA GALERINHA!

Que tal estimular a criatividade, a interatividade
remota com outras crianças e momentos de lazer
com uma monitoria on-line? Essa é a proposta que
a empresa Recriar | Brincar e Encantar sugere aos
associados da AV. São cinco turmas distintas,
conforme a faixa etária das crianças. 

Para os menores, de 02 a 06 anos, terão um kit
para ser entregue em casa. Já para as crianças de
07 a 12 as atividades serão desenvolvidas
atividades diferenciadas, sem a necessidade de
material complementar! Apenas é necessário que
cada criança tenha um aparelho individual
(smartphone, tablete ou computador) com conexão
com a Internet.

E olha que legal: nestas duas semanas, você vai
poder escolher o horário preferido do seu filho! 

Confira no site AV (www.associacaoviking.com.br)
o Menu de atividades para cada faixa etária e faça
a inscrição de seu filho!

Escolha dia e horário que preferir!
Período: 19 a 31 de outubro (incluindo sábados e
domingos), das 10h às 18h.
Local: sua casa
Tempo estimado: 1 hora de atividades monitoradas
Valor para associados: entre R$ 80,00 e R$ 108,00
(quando necessitar o envio de kits)
Importante: é necessário conexão com a internet via
Smartphone ou computador para cada criança que
participar da atividade

Vagas limitadas

AGENDE-SE

De 19 a 31 de outubro programe atividades on-line para seus
filhos com monitores especialmente dedicados a atendê-los!

Atividade 1 -de 02 e 03 anos – Valor R$ 108,00 por criança
(incluso material com entrega em casa e uma hora de atividade)
Atividade 2 - de 04, 05 e 06 anos– Valor R$ 108,00 por criança
(incluso material com entrega em casa e uma hora de atividade)
Atividade 3  - de 07 e 08 anos  – Valor R$ 80,00 por criança 
Atividade 4 -  de 09 e 10 anos – Valor R$ 80,00 por criança 
Atividade 5 -  de 10, 11 e 12 anos – Valor R$ 80,00 por criança

Valores das atividades


