Oficinas de
EDUCAÇÃO PATRIMONIAL
NO CEDOC
Caça ao Tesouro
Jardim 2

Ensino Fundamental 1

1h30 de duração

1h40 de duração

40 participantes

Atividade: Através da brincadeira do Caça
ao Tesouro, as crianças irão conhecer o
CEDOC como um local que “guarda” a
história da Cidade. Como no mundo do
faz de conta serão os piratas do CEDOC
que irão montar o seu próprio chapéu.
Divididos em grupos irão explorar o
museu a partir de pistas espalhadas no
próprio local. Ao percorrerem o Espaço
Expositivo, os objetos antigos serão
apresentados e contextualizados no jogo
do Caça ao Tesouro.

VOCÊS
ESTÃO AQUI

X

Atividade: Conhecer os Meios de
Transporte de antigamente através de
um jogo de descoberta é a proposta
dessa oficina. Trajados como
exploradores e respondendo a
perguntas de um álbum de figurinhas
interativo irão aprender de forma lúdica
sobre o Carro de Boi, Carroça, Trole,
Trator Toro e Romi-Isetta.

Enigmas no CEDOC
Fundação da Cidade
Atividade: Na brincadeira do faz de conta, os
estudantes irão descobrir “Como era, como
é” a cidade de Santa Bárbara d'Oeste.
Vestidos de investigadores irão percorrer o
museu para encontrar como a cidade era
antigamente, as histórias a respeito dos
objetos e fotografias, além de seus detalhes
curiosos. Durante o percurso os participantes
irão completar um álbum interativo com o
objetivo de conhecerem o passado e
estabelecer relações com o presente.

2º ao 5º ano do Ensino Fundamental 1
1h40 de duração
Atividade: Nessa atividade os alunos
serão detetives e terão que descobrir a
história da fundação da cidade de Santa
Bárbara d'Oeste. Vestidos com suas capas
de detetives e lupas nas mãos irão
procurar evidências, pistas e ao final da
atividade conhecerão sobre Margarida da
Graça Martins, a fundadora da Cidade.

Agendamentos: 3499.1558

Enigmas no CEDOC
Imigração

2º ao 5º ano do Ensino Fundamental 1

1h40 de duração

fundacaoromi.org.br/cedoc

40 participantes

Atividade: Nessa atividade os alunos
estarão vestidos com capas de detetives e
lupas nas mãos e irão procurar evidências,
pistas e descobrir a história dos imigrantes
que vieram para Santa Bárbara d'Oeste.
REALIZAÇÃO

PATROCÍNIO

