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SESI abre inscrições para Colônia de Férias em
São Luís, Imperatriz, Caxias e Bacabal
Tradicional ação do calendário do SESI, a colônia de férias terá programação
cultural, recreativa e esportiva para crianças.
Coordenadoria de Comunicação e Eventos

Veruska Oliveira

SÃO LUÍS – Já estão abertas nas unidades do SESI de
São Luís, Bacabal, Imperatriz e Caxias, as inscrições para
a edição de janeiro de 2018 da tradicional Colônia de
Férias do Serviço Social da Indústria (SESI), uma das
entidades do Sistema FIEMA – Federação das Indústrias
do Estado do Maranhão.

A ação em São Luís será realizada no período de 09 a 12
de janeiro, na Unidade de Promoção da Saúde SESI
Araçagi, das 13h30min às 17h30min. Estão programadas
atividades aquáticas, oficinas de arte, música, atividades
esportivas nos campos e ginásio, oficinas da turminha na
cozinha e oficinas de reciclagem, para crianças de 05 a 10 anos, dependentes de industriários
e da comunidade.
Realizada duas vezes no ano, a Colônia
de Férias do SESI conta com atividades
esportivas, culturais, educacionais e
recreação

Os interessados devem se dirigir ao SESI Araçagi até o dia 05 de janeiro para fazer a inscrição,
de acordo com a disponibilidade de vagas. A taxa de inscrição para industriários é de R$ 50,00
e para a comunidade, R$ 100,00 e engloba, além da programação, o lanche saudável.
“É importante que os interessados tragam os documentos da criança (cópia RG/certidão) e do
responsável (RG/CFP), além da cópia da carteira de saúde da criança”, lembrou Lenildes
Barbosa, gerente da unidade. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (98)
3248.1969.
Tradicional no calendário da entidade, a ação faz parte das atividades de lazer realizadas pelo
SESI semestralmente e acontecerá também nas cidades de Bacabal, Imperatriz e Caxias.
“A colônia de férias do SESI dissemina a importância do lazer, da alimentação saudável, da
convivência, do respeito ao meio ambiente, da liderança, da abertura para crescentes
aprendizagens, ampliando potencialidades dessa geração que amanhã estará comandando a

indústria e outras forças produtivas do Brasil”, enfatizou a superintendente regional do SESI,
Roseli Ramos.
Interior – Na unidade do SESI de Imperatriz, as inscrições vão até o dia 5 de janeiro e a Colônia
de Férias, acontece de 11 e 12 de janeiro, na AABB da cidade, das 7h30min às 12h. Estão
programadas atividades aquáticas, jogos sociais, dança, jiu-jitsu e oficinas de culinária para
crianças de 5 a 12 anos, dependentes de industriários e da comunidade. O telefone da unidade
do SESI em Imperatriz é (99) 3523.2488.
Os interessados podem procurar a unidade do SESI em Imperatriz até o dia 5 de janeiro para se
inscrever, de acordo com a disponibilidade de vagas. A taxa de inscrição para industriários é de
R$ 25,00 e para a comunidade R$ 40,00 e engloba, além da programação, o lanche da manhã.
Em Bacabal, a colônia de férias acontece de 9 a 12 de janeiro e contempla crianças de 05 a 15
anos. Os pais podem inscrever as crianças na unidade até o dia 8 de janeiro. Na programação
estão previstos jogos recreativos, brinquedos infláveis, oficina de brigadeiros, oficina de slaike
line, judô, torta na cara, pintura de rosto, atividades aquáticas, passeio de trenzinho e
apresentação de zumba. A taxa de inscrição para industriários e comunidade em Bacabal é de
R$ 30,00 e engloba, além da programação, o lanche saudável. O telefone do SESI em Bacabal
é (99) 3621-1332.
Já em Caxias, a colônia de férias acontece no final do mês de janeiro, de 24 a 26 de janeiro. As
inscrições em Caxias podem ser feitas na própria unidade do SESI, até o dia 22 de janeiro. A
programação inclui gincana, jogos aquáticos, brinquedos infláveis, oficinas de arte, contação de
histórias e oficinas esportivas. Mais informações em Caxias podem ser obtidas pelo telefone
(99) 3521-4198.
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