
  



 

 

Oficinas Pedagógicas – Educação Infantil e Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) 

Plano de Trabalho Emergencial/2020 

 
Educadoras: Thayla e Elisângela                                                                                                                              

Data: 02/11/2020 – FERIADO 
06/11/2020 – sexta-feira 

Horários:  
Segundas: 8h45 ou 10h (alunos do turno da tarde) 
Sextas: 13h45 ou 16h (alunos do turno da manhã) 

OFICINA OBJETIVOS 
ATIVIDADE A 

REALIZAR 
DESENVOLVIMENTO FINALIZAÇÃO 

 

 
 
 

*Atenção! A atividade 
de hoje necessita do 
auxílio de um adulto. 

 
EI03ET02 

 
Desenvolver bons 

hábitos alimentares de 
uma forma lúdica e 

divertida, diferenciando 
cores, texturas e 

desenvolvendo noções 
de medidas e 
quantidades. 

 
BISCOITO CASEIRO 

 
Material: 
500 gr de amido de 
milho; 
 01 lata de leite 
condensado; 
200 gr de margarina 
ou manteiga sem sal. 

 
Em uma tigela, os 

alunos deverão misturar 
todos os ingredientes e 
sovar bem até que vire 
uma massa bem lisinha 

e homogênea. 

 
Depois de bem 
misturado, os 

alunos deverão 
modelar conforme 
sua criatividade e  
assar em forno 

previamente 
aquecido em 180° C 

por aproximadamente 
30 minutos. 

 

 

 



 

 

Oficinas Pedagógicas - Educação Infantil e Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) 

Plano de Trabalho Emergencial/2020 

 
Educadoras: Thayla e Elisângela                                                                                                                              

Data: 03/11/2020 – terça-feira 

Horários: 
Terças: 8h45 ou 10h (alunos do turno da tarde) e 
13h45 ou 16h (alunos do turno da manhã) 

OFICINA OBJETIVOS 
ATIVIDADE A 

REALIZAR 
DESENVOLVIMENTO FINALIZAÇÃO 

 

 

 
EI03ET02 

 
Explorar diferentes  
materiais e suas 
transformações. 

 
CARTÃO EM 3D 
 

Material; 
Folhas Collor set 
coloridas; 
Tesoura: 
Cola bastão; 

 
Os alunos irão cortar 
figuras de corações 

com as folhas coloridas. 
 Após as figuras 

recortadas, os alunos 
irão montar o cartão 

conforme instruções da 
professora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Após concluído, os 

alunos irão decorar a 
frente do cartão 
conforme sua 
imaginação. 



 

 

Oficinas Pedagógicas - Educação Infantil e Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) 

Plano de Trabalho Emergencial/2020 

 
Educadoras: Thayla e Elisângela                                                                                                                              

Data: 04/11/2020 – quarta-feira 

Horários: 
Terças: 8h45 ou 10h (alunos do turno da tarde) e 
13h45 ou 16h (alunos do turno da manhã) 

OFICINA OBJETIVOS 
ATIVIDADE A 

REALIZAR 
DESENVOLVIMENTO FINALIZAÇÃO 

  

 

 
EI03ET02 

 
Desenvolver a 
curiosidade e 
criatividade 
provocando 

questionamentos 
sobre os materiais e 

como se 
transformam. 

 
OVO TRANSPARENTE 

 
Material: 
 01 ovo; 
 01 copo transparente; 
 Vinagre de álcool. 

 
Em um primeiro 

momento a professora 
irá fazer alguns 

questionamentos 
aos alunos, como 

por exemplo: qual a 
cor do ovo que 

separaram para a 
experiência, se já 

viram ovos de outras 
cores e mostrará aos 

alunos o ovo 
transparente, usado 

como modelo. 
 
 
 

 
Após a conversa, a 
professora irá pedir 

aos alunos que 
coloquem o ovo 
dentro do copo e 

cubra com vinagre e 
explicará que 

aquele ovo deverá 
ficar mergulhado 

por 24 horas. 
 



 

Oficinas Pedagógicas - Educação Infantil e 1º ao 3º 

Plano de Trabalho Emergencial/2020 

 

 
Educadoras: Thayla e Elisângela                                                                                                                              

Data: 05/11/2020 – quinta-feira 

Horários:  
Quintas: 8h45 ou 10h (alunos do turno da tarde) 

OFICINA OBJETIVOS 
ATIVIDADE A 

REALIZAR 
DESENVOLVIMENTO FINALIZAÇÃO 

 

 

 
 

EI03ET03 
 

 Ensinar a 
importância do 

exercício da 
cidadania para o 
futuro de todos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
COMO FUNCIONAM 

AS ELEIÇÕES? 
 
 

Material: 
Computador, celular ou 
tablet. 

 
Em um primeiro 
momento será 

explicado aos alunos 
sobre o que são 

eleições, para que 
servem. 

Tudo será explicado 
de forma que os 

alunos compreendam 
todas estas questões. 

 
Após todas as 
explicações, as 

professoras farão 
uma dinâmica com 

os alunos. 



 

 

 

Oficinas Pedagógicas - Educação Fundamental 4º ao 9º 

Plano de Trabalho Emergencial/2020 

 
Educadoras: Thayla e Elisângela                                                                                                                              

Data: 05/11/2020 – quinta-feira 

Horários:  
13h45 ou 16h Quintas: (alunos do turno da manhã) 

OFICINA OBJETIVOS 
ATIVIDADE A 

REALIZAR 
DESENVOLVIMENTO FINALIZAÇÃO 

 

 

 
 

EF69HI09 
 
Identificar os 

mecanismos de 
organização de 

poder político e a 
importância do 

exercício da 
cidadania. 

 
 
 
 

 
COMO FUNCIONAM 

AS 
ELEIÇÕES? 

 
Material: 
Computador, celular ou 
tablet. 

 
Em um primeiro 
momento será 

explicado aos alunos 
sobre o que são 

eleições, para que 
servem. 

Tudo será explicado 
de forma que os 

alunos compreendam 
todas estas questões. 

 
Após todas as 
explicações, as 

professoras farão 
uma dinâmica com 

os alunos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 


