


As Oficinas Verderosa são momentos  
criados para que bebês e crianças possam 
desenvolver suas capacidades de criar,  
explorar, observar e interferir no meio  
a sua volta, através da ludicidade,  
sensibilização e psicomotricidade.
 
O objetivo é que não haja limitações,  
ampliando o espaço e a mente para que 
tudo aconteça livremente, estimulando  
a liberdade dos movimentos corporais e a 
consciência dos sentidos. Ao final buscamos 
que se viva neste momento lúdico uma  
experiência real e potente.

Acreditamos  que devemos olhar para a criança e para onde 
as crianças olham, observar como olham, qual o tempo do seu 
olhar, como exploram os materiais, como interagem entre elas 
e os adultos.  

Acreditamos na criança, no seu potencial e no seu poder 
transformador, enxergando-a como ser ativo e pensante 
na sociedade e no seu meio.

Acreditamos que devemos deixar a criança se abrir para os 
movimentos do corpo, escutar a si mesma e que conviva de 
igual para igual com os adultos e com outras crianças. 
Acreditamos que a família deve ser a maior apoiadora e 
motivadora de reflexão, aprendizado e vivência.

e acreditamos
Nós 
somos...



Recreação Infantil  
Personalizada



Nossa recreação infantil personalizada  
só tem um objetivo: encantar!

Para isso pensamos em cada detalhe das  
brincadeiras e a personalizamos para o tema  
proposto, para o espaço onde estaremos e paras as 
crianças que estarão presentes.  
 
Temos ideias para todas as idades, podemos estar 
na sua festa/evento durante todo ele ou apenas em 
algum momento pontual... Tudo isso nos permite 
adaptar tudo isso para seu bolso, também. 
 
 
Podemos ir a festa de aniversários em casa,  
na escola, no parque ou onde quiser. 

 

Hora de brincar...



Podemos usar vaso de cerâmica ou  
de reciclados. Enfeitamos e plantamos.  
Ela pode ser embalada com pano na técnica  
furushiki.  
 
Uma ótima opção para chás de bebê ou 
aniversários de 01 ano. Onde então propomos, 
por exemplo, fazer um grande vaso coletivo 
frutífero com votos doa convidados (adultos e 
crianças) colocados com adesivos, para ficar de 
lembrança para a criança. 
 
Produz lembrancinha!

OFICINA DE 
JARDINAGEM



Não levamos nada pronto. Construímos a partir 
de tecidos e materiais desconstruidos.  
 
Funciona bem para temas como: super herois, 
sereia, princesas, festa fantasia, fadas, etc 
 
Produz lembrancinha!

OFICINA DE
CONSTRUÇÃO DE PERSONAGENS



Montamos tiaras, colares, pulseiras,  
lanternas, ecobags, camisetas, etc.  
 
Otimo para temas de personagens específicos  
ou  festas sem temas. 
 
Produz lembrancinha!

OFICINA DE
PERSONALIZADOS



Aqui propomos oficinas com experiências e 
montagens mais complexas. Indicado para  
grupos maiores de 04 anos. 
 
Exemplos: 
Carimbos 
Geleca  
Ovo de dragão 
Imã de geladeira 
Brinquedos 
 
Produz lembrancinha! 

OFICINA
MAKERS



Oficinas que possibilitam  
experimentações sensoriais. 
 
Exemplos: 
Cosntrução de Massinha 
Macarrão colorido 
 
 
 
 

OFICINA DE
SENSIBILIZAÇÃO



Aqui trabalhamos vivências e 
oficinas com elementos naturais. 
 
Produz lembrancinha! 

OFICINA
COM  A NATUREZA



Contação de hitória simples com objetos, 
Bolinhas de sabão de varetas,
Geladinhos de frutas da época,
Brincadeiras e Jogos tradicionais e criados,  
especialmentes, para sua criança e tema.

OUTRAS ATRAÇÕES  
NAS RECREAÇÕES.



Lembrancinhas diferenciadas



 
São kits diferenciados, pensados para todas as  
idades, até para bebês (que nunca ganham algo 
efetivo). 
 
Acreditamos que as lembranças são construidas  
a partir de experiências reais e são traçadas por 
momentos que de fato diferem no nosso  
desenvolvimento. 
 
Levar para casa um pedacinho da sua festa e fazer 
com ele faça parte da vida do convidado é o que 
propomos. 
 
Lembranças para brincar, é o que temos!  
 
 
*podemos personalizar com nome da criança.  
 

 

Para  brincar  e lembrar



São grandes varetas coloridas que  
com a solução de água certa fazem  
lindas bolhas grandes, coloridas e  
voam longe. Uma brincadeira mágica 
e que deixam as crianças hipnotizadas 
(não só as crianças!). 
 
VEM: 01 VARETA + POTENCIALIZADOR 
DE BOLHA + INSTRUÇÕES 
 
* TEMOS OPÇÕES DE TAMANHO DE KIT 
* A COR DA LÃ DEPENDE DE DISPONIBI-
LIDADE DE ESTOQUE E MERCADO.

KIT
GRANDES BOLHAS DE SABÃO



Neste kit damos dicas e instrumentos  
para os pequenos criarem seus próprios 
carimbos e com eles conseguem  
personalizar capa de caderno,  
papeis de presente, etc. 
 
VEM: 01 CARIMBEIRA + 04 BLOCOS DE 
MADEIRA + 05 PEDAÇOS DE E.V.A.  
ADESIVADOS + PAPEIS COLORIDOS  
+ INSTRUÇÕES 
 

KIT
DE CARIMBO



Aqui encontrará objetos de estimulos sensomotores, ou seja, ajudam 
no desenvolvimento de capacidades sensitivas e motoras. 
 
POTE DA CALMA 
O pote da calma é um instrumento montessori utilizado para acalmar crianças 
pequenas após uma briga ou choro. Para as crianças acima de 02 anos, com 
eles aprendem a respirar fundo e se acalmar. Além de proporcionar um 
momento para que se expressem e tentem explicar os motivos da tristeza, 
raiva ou frustração. 
 
PIPA DE MÃO 
Um instrumento simples utilizado pela pedagogia waldorf para explorar 
movimento, expressão corporal, interação com a natureza, criatividade  
e identificação de cores. 
 
As crianças podem, além de movê-la girando e correndo, podem  
também, brincar com um parceiro jogando a pipa um para o outro,  

KIT
SENSORIAL

segurando-a pelo aro. 
PARA OS BEBÊS 
Esses dois objetos podem ser utilizado estimulo para bebês:  
os dois ajudam no reconhecimento de causa e efeito (ao mexer as mãos, toca 
os guizos - na opção de pipa com guizo, ou as fitas se mexem ou o pote de agi-
ta), desenvolvem os sentidos de visão e de audição e, ainda, pratica a sincroni-
zação óculo-manual do bebê. 
 
A pipa ainda pode ser deslizada pelo corpo do bebê para que perceba seu cor-
po e sua extensão. 
 
Sendo assim um brinquedo que perdura efetiva nos estimulos, durante toda a 
primeira infância.  
 
VEM: 01 POTE DA CALMA + PIPA DE MÃO + INSTRUÇÕES > EMBALADOS EM 
SAQUINHO DE TECIDO 
* PIPA DE MÃO COM OU SEM GUIZO 



Uma caixa cheia de surpresas, cores, textura, cheiros, temperaturas e pesos 
e formatos. Cheia de possibilidades. Cheia de coisa bacanas naturais e não 
estruturadas. 
 
Com essa caixa você poderá descubrir sons diferentes, criar brinquedos e 
brincadeiras. As possibilidades são inúmeras...  
 
O que é brinquedo não estruturado? 
Brinquedos não estruturados estimulam muito mais a inteligência da  
criança e são importantíssimos para o desenvolvimento dos pequenos. 

Quando exigido da criança estruturar seu próprio brinquedo ou brincadeira, 
permitem que algumas funções cognitivas sejam estimuladas,  
pois para estruturar-se eles precisarão organização, planejamento, flexibili-
dade cognitiva, criatividade, manutenção da atenção, memória operacional 
e diversas outras capacidades mentais.

Objetos não estruturados trabalham na criança a resolução criativa de pro-
blemas. Um toco de madeira, ao mesmo tempo que pode ser um telefone, 
vira um avião e pode ser ninado como uma boneca nana nenê. Um bambu 
maior não cabe em outro menor. O contrário sim. A noção de encaixe, pen-
samento lógico e matemático está nítido nesse processo de estruturar o 
não estruturado.  
 
 
VEM: 01 LUPAS + PEDAÇOS DE BAMBU + CONCHAS + CANELA + SEMENTES 
+ BUXA + FRUTA SECA + MADEIRA > EM CAIXA DE SISAL OU SAQUINHO DE 
TECIDO 
* AS CAIXAS NUNCA SÃO UMA IGUAIS AS OUTRAS. 

KIT
BRINQUEDOS NATURAIS



PROFISSIONAL RESPONSÁVEL 
 
NOME 
Cynthia Martins Arcangelo de Andrade 

CURRíCULO RESUMIDO 
Artista plástica, arte-educadora e criadora dos 
projetos Oficinas Verderosa e Dasmuamba. 
Pós-graduada em Ensino da Arte. Desenvovle e 
ministra treinamentos, vivências e palestras para 
fim de aproximar crianças e adultos da natureza 
e da arte livre. 

PROJETOS JÁ REALIZADOS: 
• Construção de projetos e vivência em arte livre para 
família com o projeto DasMuamba; 
• Ações de arte livre no CEU Tiquatira com alunos de 
EMEI e EMEF instituídas no mesmo polo, em 2014; 
• Participação na Semana do Brincar de 2015 no  
Parque Piqueri, com atividades brincantes para o  
público presente; 
• Workshops com vivências na “Semana do Brincar”  
de 2016, no Piqueri e Casa da Borboleta; 
• Organização do “Dia da Família” com Oficina e peça  
teatral coletiva com alunos da EMEI Quintino Bocaiuva, 
em 2017; 
• Grupo de discussão no Museu da Casa Brasileira, em 
2017, sobre “Criança e Natureza”. 
• Vivência “Gesto e Movimentos - Pintura livre” 
para bebês de 06 a 36 meses no SESC Osasco, em 
Março/2018. 
 



Cynthia Arcangelo 
11 96091.4149 
oficinasverderosa@gmail.com

www.oficinasverderosa.com 
facebook.com/oficinasverderosa
instagram.com/deverderosa

Contatos


