
  



 

 

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

Plano de Trabalho Emergencial/2020 

 
Educadoras: Thayla e Elisângela                                                                                                                              

Data: 30/11/2020 – segunda-feira 
04/12/2020 – sexta-feira 

Horários:  
Segundas: 9h (alunos do turno da tarde) Sextas: 
15h (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. 

 
PÃO DE QUEIJO 

 
Material: 
1 ovo; 
1/3 de xícara de leite; 
1/4 de óleo; 
1 xícara de polvilho 
doce; 
1/3 de xícara de queijo 
parmesão ralado; 
Sal a gosto. 

 

 
Os alunos colocarão 
todos os ingredientes 

em uma tigela, 
misturando devagar 

todos os ingredientes 
até ficar uma massa 

homogênea. 

 
Assim que todos os 
ingredientes forem 

misturados e a massa 
ficar homogênea, os 

alunos irão fazer 
bolinhas para 

colocarem dentro de 
uma forma média. 
Com auxílio de um 
adulto, irão colocar 
para assar por 30 

minutos. 
 
 

 

 



 

 

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

Plano de Trabalho Emergencial/2020 

 
Educadoras: Thayla e Elisângela                                                                                                                              

Data: 01/12/2020 – terça-feira 

Horários: 
Terças: 9h (alunos do turno da tarde) e 15h (alunos 
do turno da manhã) 

OFICINA OBJETIVOS 
ATIVIDADE A 

REALIZAR 
DESENVOLVIMENTO FINALIZAÇÃO 

 

 
 
 

 
EI03ET02 

 
Explorar diferentes  
materiais e suas 
transformações. 

 
GUIRLANDA DE 
ROLINHOS 
 
Material: 

20 rolinhos de papel 
higiênico; 
Miçangas vermelhas; 
Cola branca; 
Tinta guache verde; 
Pincel. 

 
Os alunos irão cortar 
todos os rolinhos em 

tiras, conforme 
demonstração da 

professora. 
Após todos os rolinhos 

cortados, os alunos 
deverão montar flores 

com as tiras de rolinho, 
também conforme 

demonstração, e fixar 
umas às outras para 
que a guirlanda se 

forme. 
 

 
Com a guirlanda 

formada, os alunos 
deverão pintá-la de 

verde e colar as 
miçangas, decorando-

a. 



 

 

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

Plano de Trabalho Emergencial/2020 

 
Educadoras: Thayla e Elisângela                                                                                                                              

Data: 02/12/2020 – quarta-feira 

Horários: 
Quartas: 9h (alunos do turno da tarde)  15h 
(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. 

 
TORNADO NA 
GARRAFA PET 
 
Material: 
02 garrafas pet; 
Corante alimentar; 
Tesoura; 
 Fita durex larga; 
02 tampas de garrafa 
pet com um furo grande 
no meio de cada; 
Água. 

 
Encher uma das 

garrafas com água e 
adicionar corante. 
Anexar a garrafa 
vazia em cima da 

garrafa cheia de água 
com corante com o 

auxílio da fita. 

 
Após montado, o 
alunos irão virar a 
garrafa vazia para 
baixo. Eles notarão 
que a água não ira 
descer pois não há 

diferença de pressão, 
mas quando fazemos 
movimentos circulares 

irá se formar um 
ciclone pois a pressão 

interna irá mudar. 
 
 
 
 
 
 



 

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

Plano de Trabalho Emergencial/2020 

 

 
Educadoras: Thayla e Elisângela                                                                                                                              

Data:03/12/2020 – quinta-feira 

Horários:  
Quintas: 9h  (alunos do turno da tarde) 15h (alunos 
do turno da manhã) 

 

OFICINA OBJETIVOS 
ATIVIDADE A 

REALIZAR 
DESENVOLVIMENTO FINALIZAÇÃO 

 

 

 
 

EI03ET03 
 
  

Aprender sobre 
a cultura de 
diferentes 

lugares e seus 
significados. 

 
 
 
 
 
 

 
A ORIGEM DO NATAL 
 
Material: 
Computador, celular ou 
tablet. 

 
Em um primeiro 
momento, será 

explicado aos alunos 
sobre a origem dos 

festejos natalinos e de 
seus significados, já 
que eles ocorriam 

antes do nascimento 
de Jesus e do 
cristianismo. 

 
Após todas as 
explicações, as 

professoras farão uma 
dinâmica com os 

alunos. 

 



 


