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Enquanto para as crianças a pro-
ximidade das férias de julho é si-
nônimo de mudança na rotina 
e novas brincadeiras, para mui-

tos pais - que trabalham e não têm on-
de deixar os filhos - pode ser um moti-
vo de preocupação. Para garantir que os 
pequenos aproveitem esse período desen-
volvendo atividades prazerosas e lúdicas, 
as chamadas colônias de férias, que an-
tigamente eram oferecidas em clubes e 
chácaras e hoje passam a fazer parte do 
programa de muitas escolas, são uma ex-
celente alternativa. Para as escolas parti-
culares, essa necessidade cada vez mais 
comum torna-se uma boa oportunidade 
de negócio e de fidelização de clientes. 

As colônias de férias são programas 
especiais de atividades extracurriculares 
- em tempo integral ou parcial - desen-
volvidas para entreter os estudantes du-
rante as férias. São jogos, brincadeiras, 
passeios ao cinema e teatro, gincanas, au-

las de desenho, pintura e diversas outras 
atividades diferentes das realizadas du-
rante o período letivo. A escola Caminho 
do Saber, de Caxias do Sul (RS), faz es-
se tipo de atendimento nos 12 meses do 
ano, para o ensino fundamental, como 
um de seus diferenciais. "Nossas portas 
nunca fecham, a estrutura está montada 
e a atividade 'colônia de férias' é, portan-
to, complemento criativo ao nosso atendi-
mento", destaca a diretora-presidente do 
Grupo Educacional Caminho do Saber, 
Maristela Tomasi Chiappin. 

Essa opção da escola pelo aten-
dimento integral, explica Maristela, 
acontece pela necessidade de atender a 
demanda da clientela. "Alguns pais não 
têm férias nesse período, ou, têm ape-
nas alguns dias". Prova da necessidade 
do serviço é que, na Caminho do Saber, 
conta a diretora, há um público fixo -
em torno de 25% do total de alunos. "Se 
levarmos em consideração que há um 

revezamento no público que utiliza a 
escola durante as férias, podemos dizer 
que 50% dos nossos alunos frequentam 
nossa colônia de férias", completa. 

PLANEJANDO AS FÉRIAS 

Para o professor Casemiro de Medeiros 
Campos, doutor em Educação pela 
Universidade Federal do Ceará (UFC), ges-
tor e consultor em Educação, a abertura da 
escola nas férias precisa de um bom pla-
nejamento, para que seja - de fato - um 
bom negocio. "O primeiro passo é anali-
sar quais serão os custos reais e as vanta-
gens de investir em uma colônia de férias. 
É preciso verificar o custo por participan-
te e definir o número mínimo de frequen-
tadores para viabilizar o investimento", 
analisa. Campos também ressalta que os 
investimentos necessários devem ser pla-
nejados com antecedência, para que a es-
cola ofereça boa estrutura e materiais no 
período de férias. Um dos investimentos 
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essenciais para o sucesso do negócio é a 

divulgação, que requer um trabalho de 

marketing dirigido para que as crianças, 

pais e comunidade tenham conhecimen-

to da oferta do serviço de colônia de férias. 

O Colégio Sion, de São Paulo (SP), 

oferece um programa de 15 dias de ati-

vidades, no período das férias, para alu-

nos que estão regularmente matricula-

dos no período integral ou não. Para a 

diretora da escola, Luiza Spessoto, a es-

tratégia é importante para fidelizar o 

cliente, atendendo a sua demanda, po-

rém é preciso um bom planejamento 

para que não gere prejuízos financeiros. 

Como as atividades de férias são, ge-

ralmente, um projeto paralelo às ativida-

des regulares, é necessária a contratação 

de profissionais especializados em re-

creação. "Entendo que a abertura da es-

cola nas férias não deve utilizar a carga 

horária dos professores que estejam de fé-

rias. Portanto, o melhor é que a abertu-

ra da escola se desenvolva por um proje-

to específico, o que pede profissionais que 

não tenham vínculo contratual com a es-

cola", ressalta Campos. Entre os profissio-

nais necessários para as atividades estão 

educadores físicos, pedagogos e recreado-

res, e a contratação de profissionais da te-

rapia ocupacional, psicólogos e enfermei-

ros também pode ser relevante. 

Maristela explica que a escola 

Caminho do Saber possui em seu quadro 

funcional docentes para as aulas curricu-

lares e monitores com formação específica 

(como Pedagogia, Educação Física e Artes) 

para o turno contrário e que, além disso, 

contrata profissionais extras para os pe-

ríodos das colônias de férias. "Algumas 

atividades propostas nas férias neces-

sitam da contratação de profissionais 

ou prestadores de serviço especializa-

dos", acrescenta. 

Para a diretora do Sion, a estrutura de-

ve ser adequada às necessidades das crian-

ças e, para tanto, faz-se necessário um 

responsável pela equipe, monitores, profis-

sionais específicos de acordo com as ativi-

dades programadas, além de uma enfer-

meira. "É necessário também capacitar 

monitores que já atuam com as crianças 

para o trabalho com recreação. Alguns 

profissionais especializados podem ser 

contratados para um trabalho específico 

como, por exemplo, uma oficina circense." 

VALOR AGREGADO 

O valor a ser cobrado pela instituição es-

colar para colônia de férias deve cobrir os 

custos para que a escola possa remune-

rar os profissionais contratados, os custos 

com manutenção e equipamentos e ma-

teriais, além de uma taxa de administra-

ção da escola pelos serviços prestados. 

Na Escola Caminho do Saber não 

existe cobrança extra pelo período. "Este 

diferencial já está incluso nos serviços 

oferecidos pela escola; os pais contratam 

os 12 meses e podem utilizar os 12 meses, 

sem cobrança extra", informa Maristela. 

Para Luiza, o programa de férias de-

ve ter valor adequado ao período e ati-

vidades, incorporando os custos com 

passeios e atividades diferenciadas que 

exijam contratação de um profissional 

específico. "É fundamenta l que a famí-

lia tenha clareza destas observações." 

Para o professor Campos, é importan-

te que os gestores educacionais percebam 

que o fato da instituição de ensino ofere-

cer atividades de férias pode trazer ganhos 

além do financeiro imediato. "A escola irá 

fidelizar a clientela, fazendo com que os 

pais valorizem ainda mais a instituição e 

fiquem motivados a manter seus filhos na 

escola. Além disso, pode ser uma forma 

de divulgar a escola para pais que deixem 

seus filhos [nesse estabelecimento] ape-

nas nas férias, resultando em novos alu-

nos durante o ano letivo", ressalta. 

ATIVIDADES ESPECIAIS 

Na Escola Caminho do Saber existe u m a 

grande preocupação por oferecer u m a 

programação divertida, recreativa e so-

lidária. "Algumas das atividades pro-

postas são o campeonato de playstation, 

gincanas culturais, sessões de cinema, 

tarde radical, oficinas de educação tec-

nológica e robótica, show de talentos, 

além de campanhas de arrecadação de 

materiais escolares em parceria com 

ONGs da cidade", conta a diretora. A 

programação da colônia é divulga-

da no site da instituição, possibilitan-

do dessa forma o acompanhamento da 

família. 

No Colégio Sion, a cada ano o pro-

grama é organizado a partir de um 

tema e são desenvolvidas atividades 

relacionadas, sempre de maneira pra-

zerosa, lúdica e com u m a programação 

bem diversificada daquela que os alu-

nos part icipam durante o período re-

gular. "Podemos citar algumas ativi-

dades como confecção de bandeira do 

programa, ida ao cinema, robótica, na-

tação, entre outras. Tivemos no pro-

grama passado cerca de 30 alunos, o 

que representa cerca de 3% dos alunos 

da escola", informa Luiza. 
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