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PROJETO’’ NOSSA OFICINA’’ 



Nossa Oficina  
Objetivo Geral: No intuito de estimular e trabalhar com muita exploração, 
desenvolvemos esse projeto, onde queremos ver as pequenas mãozinhas à obra. 
Com oficinas semanais, proporcionando o contato com o diferente, tornando mais 
fácil a adaptação com novas texturas, novas habilidades e novas brincadeiras 
Objetivos Específicos:  

•Propor atividades com diferentes temas, texturas, cores, etc; 

•Favorecer a observação, a exploração do espaço e/ou objetos; 

•Propor atividades nas quais os alunos sejam desafiados a explorar e desenvolver 

novas habilidades. 

• Construção de diversas oficinas 
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Carimbo com Esponja 

Rafael gostou muito da textura da 

esponja! Queria usá-la para limpar os 

objetos da sala.  

As esponjas auxiliam a criança a conhecer  
a textura áspera e se familiarizar 

 com sua diferença.  



Conhecendo as Frutas 

Valentina amou 

experimentar todas as 

frutas, até o limão! 

As frutas desenvolvem e aguçam o 
paladar das crianças, todas ficaram 

curiosas com os sabores e 
diferentes texturas. 



Saquinho de água 

Gustavo correu muito e se 

refrescou bastante com seu 

saquinho de água! 

A água ajuda a estimular os 
sentidos da criança, além de 

refrescar nos dias de sol. 



Recolhendo folhas e  
pedras 

Isabela gostou muito das 

pequenas pedrinhas do parque! 

As crianças exploraram os espaços, 
desenvolveram a habilidade motora 

e a concentração na procura de 
galhos e folhas.  



Conhecendo a Água  

No mesmo dia Hanna conseguiu 

diferenciar se a água de seu banho 

estava gelada ou quente: “tá” quente 

prô"  

As crianças aprenderam com a 
vivência junto à água,  a diferenciar 

o quente do gelado.  



Construindo Aviãozinho  

Miguel adorou a montagem e se 

divertiu bastante com seu próprio 

aviãozinho personalizado.  

A confecção do próprio brinquedo 
proporciona o estímulo da 

criatividade, da coordenação 
motora e atenção.  



Boliche 

Cecília gostou de praticar boliche e 

ficou ansiosa para tentar mais 

jogadas!  

As crianças desenvolveram a noção 
espacial, a união e o 

compartilhamento do brinquedo 
com os amigos, além da 

movimentação corporal.  



Carimbo com Folhas 

Todas as crianças se divertiram e 

criaram novas formas enquanto 

cortavam as folhas que tinham.  

Com as folhas que recolheram no 
parque as crianças aprenderam a 
utilizá-la como molde para suas 

pinturas. Desenvolvemos a 
criatividade e a imaginação. 



Carimbo dos Pés  

Ana adorou a sensação da tinta em 

seus pézinhos! Muitos quiseram 

carimbar mais de uma vez.  

As crianças utilizaram o pé como 
molde para pinturas. 

Desenvolvemos o equilíbrio,a 
criatividade, a sensibilidade e a 

capacidade de concentração.  



Pintando com Beterraba 

Valentina adorou comer seu 

material de desenho! 

As crianças utilizaram as 
beterrabas para desenvolver seus 

desenhos e algumas comeram 
também!  



Tunel de Bambolê 
As crianças desafiaram seu 
equilíbrio e treinaram sua 

coordenação motora com os 
bambolês! 

Rafael passou pelos bambolês 

com facilidade e não precisou 

engatinhar 
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Pintando com garrafa  
As crianças dscobriram que pintar 

com garrafa pet proporciona 
formas diferenciadas à pintura! 

Bernardo amou 

pintar com a 

tinta verde 



Fazendo gelatina 
As crianças fizeram sua própria 

sobremesa: a gelatina. Se 
divertiram no processo e esperaram 

ansiosamente para experimentar!  

Todos misturaram a gelatina e 

comeram bastante!  



Contornando o corpo 
As crianças descobriram uma nova 

forma de desenho! Se divertiram 
com o próprio formato do corpo.  

Rafaela adorou ser modelo 

para o desenho dos amigos!  



Equilibrando bolinhas 
As crianças treinaram os seus 

reflexos enquanto equilibravam as 
bolinhas.  

Eloá conseguiu 

equilibrar todas 

as bolinhas!  
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