
Agendamentos: 3499.15583499.1558

Atividade: Através da brincadeira do ‘’Caça ao Tesouro’’, as crianças

irão conhecer o CEDOC, como um local que “guarda” a história da

cidade. Depois participarão de uma atividade de expressão artísti-

ca, onde os alunos realizarão o registro do que conheceram no

Espaço Expositivo do CEDOC.

CAÇA AO
TESOURO

Jardim 2
1h30 de duração 40 participantes

CEDOC

Visita orientada no espaço expositivo do CEDOC, com a participa-

ção de uma contadora de história para conhecer como era a cidade

no passado. As perguntas que nortearam a atividade estabelecerão

relações com o presente: Como era a cidade de Santa Bárbara

d’Oeste em outros tempos? Como eram as casas? As famílias?

Como eram tiradas as fotografias? Após, realização de uma oficina

de expressão artística, onde os alunos realizarão atividades sobre

o que conheceram no Espaço Expositivo do CEDOC.

A CIDADE ONDE VIVEMOS:
ONTEM E HOJE

2º ano do Ensino Fundamental 1
2h de duração 40 participantes

CEDOC

Agendamentos: 3499.15583499.1558

Visita orientada no espaço expositivo do CEDOC, com a participa-

ção de uma contadora de história, que fará uma introdução à

história da fundação da cidade explorando os meios de transpor-

tes expostos: carro de boi, carroça, trole, trator e Romi-Isetta.

Após, realização de uma oficina de expressão artística, onde os

alunos realizarão uma atividade utilizando o estudo das cores

primárias e secundárias, para registro do que aprenderam sobre

os meios de transportes de antigamente.

A EVOLUÇÃO DOS
MEIOS DE TRANSPORTES

1º ano do Ensino Fundamental 1 2h de duração 40 participantes

CEDOC

Agendamentos: 3499.15583499.1558

OFICINAS
DO  CEDOC
2016
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Visita orientada pelos personagens de Dona Margarida e seu

escravo no espaço expositivo do CEDOC, área temática Fundação

da Cidade,  para conhecer a história do surgimento de Santa

Bárbara d´Oeste, o início do cultivo da cana-de-açúcar e a criação

dos primeiros engenhos. Após, realização da Oficina: ‘’Jogo

Dramático: a história da fundadora’’, onde através da expressão

corporal os alunos irão conhecer e aprofundar seus conhecimentos

a respeito da história de Dona Margarida.

JOGO DRAMÁTICO: A
HISTÓRIA DA FUNDADORA

3º e 4º ano do Ensino Fundamental 1
2h de duração 40 participantes

FUNDAÇÃO DA CIDADE

Agendamentos: 3499.15583499.1558

Visita orientada no espaço expositivo do CEDOC, área temática

Romi-Isetta, para conhecer a história do primeiro carro fabricado

no Brasil. Após, realização da oficina de artes plásticas, onde será

trabalhada a técnica de pintura com moldes, utilizando máscaras,

tal como fazia o grafiteiro Alex Vallauri em seus trabalhos.

O assunto é o carro Romi-Isetta, já visto no espaço expositivo, a

proposta é que os alunos conheçam como foi criado o design do

veículo e, a partir de um molde e guache façam seus trabalhos

artísticos.

FAZENDO ARTE
COM MOLDE

4º e 5º ano do Ensino Fundamental 1
2h de duração 40 participantes

ROMI-ISETTA

Agendamentos: 3499.15583499.1558

Visita orientada no espaço expositivo do CEDOC, área temática

Imigração e Industrialização, para conhecer a história dos imigran-

tes americanos e Italianos que vieram para a região de Santa

Bárbara d’Oeste. Depois, realização de uma oficina de artes plásti-

cas, na qual é retomado com os alunos o conceito de imigrante.

O artista plástico Lazar Seggal é apresentado aos alunos, assim

como sua obra Navio de emigrantes. Para a fixação do conteúdo,

os estudantes serão instigados a criarem o seu navio de imigrantes

a partir de fotografias antigas, colagens, desenhos e pinturas.

NAVIO DE IMIGRANTES
4º e 5º ano do Ensino Fundamental 1
2h de duração 40 participantes

IMIGRAÇÃO

Agendamentos: 3499.15583499.1558

Atividade: Visita orientada no espaço expositivo do CEDOC, área

temática ‘’Povos Pré-Históricos’’, para conhecer a história dos povos

caçadores/coletores que ocupavam a região de Santa Bárbara

d’Oeste. Após, realização da oficina Pintura Rupestre, onde

conhecerão esse vestígio deixado pelos povos pré- históricos. A

proposta dessa atividade é que os alunos pintem um grande painel,

tal como faziam os povos pré-históricos nas paredes das cavernas.

PINTURA
RUPESTRE

3º e 5º ano do Ensino Fundamental 13º e 5º ano do Ensino Fundamental 1
2h de duração 40 participantes

POVOS PRÉ-HISTÓRICOS
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