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Esperamos você no CMDC GLÓRIA Rua Benjamin Constant, 30 - Glória 

• A fachada da nossa casa é azul anil. Ficamos a menos de 100m da estação de Metrô.

• Os carros podem ser estacionados na rua ou em um dos estacionamentos rotativos 
situados no mesmo lado da calçada da nossa casa: (1) na Igreja situada logo depois do 
CMDC; (2) estabelecimento logo após a Igreja.

CONTATO

Celular: 99456-6409 • Fixo: 3806-0660
Mudanças na rotina da criança devem ser comunicadas PRESENCIALMENTE 
OU POR TELEFONE, outras questões podem ser tratadas por e-mail:
Financeiro  financeiro@cmdc.art.br   Coordenação  coordenacaogloria@cmdc.art.br

EQUIPE PEDAGÓGICA

Nossa coordenadora é a Roberta.  
Além dos professores de cada oficina, cada turma conta com 3 monitores.

ENTRADA E SAÍDA

• As crianças podem chegar com até 10 min de antecedência,  
apenas a partir deste horário teremos a equipe disponível para o credenciamento.
• O responsável deve permanecer com a criança até a entrada da colônia.
• Apenas pessoas autorizadas no CRACHÁ DA CRIANÇA poderão buscá-la.
• Não nos responsabilizamos por crianças deixadas nas áreas externas da escola.

ROUPAS E PERTENCES
A criança deve vestir roupas confortáveis que permitam uma ótima movimentação 
e possam sujar; usar, preferencialmente, chinelos (por serem fáceis de calçar).
Trazer 1 garrafinha p/ água nomeada (nome + sobrenome > ficará conosco até sexta-feira). 
> Não nos responsabilizamos por objetos de valor.
> Não será permitido o uso de celulares e tablets pelas crianças.
Na sexta (TURNO DA TARDE) teremos nosso BAILINHO, pedimos que as crianças 
tragam fantasias NOMEADAS para colocarem no momento do BAILE!

PEDIDOS ESPECIAIS E CANCELAMENTOS
Devem ser registrados em nosso site, na página da colônia.

REMÉDIOS E RESTRIÇÃO ALIMENTAR
Não administramos remédios para as crianças, caso haja necessidade, solicitamos 
que um responsável o faça. Caso a criança sinta-se mal imediatamente contactaremos  
seus responsáveis.



Caso a criança tenha restrição alimentar, ela poderá trazer seu lanche. O responsável 
deve avisar a equipe o que a criança não poderá comer. O cardápio segue abaixo.

OUTRAS INFORMAÇÕES

• A criança poderá, em qualquer instante, contactar seus responsáveis, assim como, 
entraremos em contato caso haja necessidade.

• Fotos serão publicadas em nossas redes sociais. Crianças cujas autorizações de uso 
de imagem não foram concedidas, não aparecerão. Temos o compromisso de registrar 
as atividades em geral. Pedimos sua compreensão caso não haja fotos da sua criança: 
nosso foco é garantir a socialização e o envolvimento das crianças nas atividades.

Muito obrigada pela sua confi ança!
Após e durante a colônia, por favor, compartilhe conosco suas impressões através da 
nossa equipe ou preenchendo nosso questionário digital.

Serã o dias de brincadeiras, experiências, alegria e diversão!
Clara Colker Assunção  Direção CMDC e RECRIA  clara@cmdc.art.br

CARDÁPIO DO LANCHE servido no turno da tarde

BAILINHO (sexta à tarde)
serviremos: pipoca

* caso a criança NÃO possa comer um destes alimentos, o responsável deve 
COMUNICAR presencialmente ao monitor e/ou a coordenação



as grades acima poderão sofrer alterações

OFICINAS E ATIVIDADES

• As ofi cinas de cada dia da semana seguem abaixo 
porém cada turma terá um horário específi co para cada ofi cina acontecer, ou seja, a 
sequência das ofi cinas não será necessariamente esta.

• No turno da MANHÃ, o almoço acontece após todas ofi cinas.

• No turno da TARDE o lanche ocorre entre as ofi cinas.


