Lazer e diversÃ£o para as crianÃ§as durante as fÃ©rias escolares
Quando o ano letivo encerra muitos pais ficam preocupados com seus filhos, pois n&atilde;o sabem o que fazer para n&atilde;o deix&aacute;-los o
tempo todo trancados em casa, principalmente nas cidades grandes. Deixar o filho sair nas ruas sozinhas &eacute; sempre muito perigoso, pois
existem muitos perigos, dessa maneira &eacute; necess&aacute;rio procurar alternativas para que essas crian&ccedil;as e adolescentes ocupe o
tempo vago de maneira mais produtiva. Por isso existem organizadores de col&ocirc;nia de f&eacute;rias rj, por ser um grande centro n&atilde;o
&eacute; poss&iacute;vel deixar os filhos sem ter o que fazer, ir ao shopping ou praia sozinhos podem ser um risco muito grande que nenhum pai
quer correr, sendo assim essa op&ccedil;&atilde;o &eacute; sem d&uacute;vida muito positiva e segura. A seguran&ccedil;a dos filhos &eacute; algo
sempre prezado pelos pais, por isso procuram alternativas saud&aacute;veis para que as crian&ccedil;as aproveitem seu tempo livre de maneira
agrad&aacute;vel e sem nenhum risco. Com a viol&ecirc;ncia dos dias atuais n&atilde;o se pode deixar uma crian&ccedil;a sozinha de forma alguma
na rua ou em qualquer outro lugar. Dessa maneira as col&ocirc;nias de f&eacute;rias surgem como uma op&ccedil;&atilde;o para aquelas pessoas
que n&atilde;o tem com quem deixar seus filhos, por causa do trabalho ou de outras quest&otilde;es que impe&ccedil;am o conv&iacute;vio
di&aacute;rio entre pais e filhos. Nos grandes centros urbanos existem muitas op&ccedil;&otilde;es para os jovens se divertir, no entanto existem os
perigos, devido a viol&ecirc;ncia, o alto custo para frequentar esses locais tamb&eacute;m &eacute; um dos empecilhos, dessa forma quando
s&atilde;o organizadas col&ocirc;nia de f&eacute;rias rj, al&eacute;m de oferecer seguran&ccedil;a os valores s&atilde;o bem mais acess&iacute;veis
e oferecem v&aacute;rias op&ccedil;&otilde;es de lazer para que as crian&ccedil;as se divirtam com outras crian&ccedil;as de sua idade. Existem
coordenadores e monitores para trabalhar com atividades variadas, sendo assim as horas e os dias passam sem que eles nem percebam e tenha
tempo para reclamar. Quando s&atilde;o organizadas atividades que ir&atilde;o envolver crian&ccedil;as e adolescentes &eacute; necess&aacute;rio
haver todo cuidado para que n&atilde;o aconte&ccedil;a nenhuma coisa errada, j&aacute; que em se tratando de menores de idade a lei muito
rigorosa e, portanto sempre esta fiscalizando para garantir os direitos das mesmas. &nbsp; Os organizadores de col&ocirc;nia de f&eacute;rias rj
oferecem aos pais toda a seguran&ccedil;a que este precisam para deixar seus filhos e voltar para casa tranquilos, sabendo que ao voltar para casa
eles, provavelmente v&atilde;o querer voltar no pr&oacute;ximo ano. &nbsp; &nbsp;

Sobre o Autor
Localizada no Brasil, cidade do Rio de Janeiro, a Cia. de Teatro Contempor&acirc;neo cria novas perspectivas atrav&eacute;s da arte e tem se
afirmado como instrumento eficaz de inser&ccedil;&atilde;o de indiv&iacute;duos marcados por uma vis&atilde;o social bastante limitada. Portanto,
criar esta possibilidade &eacute; contribuir decisivamente para o engrandecimento de toda a sociedade, permitindo um mundo mais feliz. Para
maiores informa&ccedil;&otilde;es acesse o site: http://www.ciadeteatrocontemporaneo.com.br
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