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                   ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I-A Data: 19/10/2020 

Título da Atividade: Brincando na cachoeira. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

• Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais (EI01CG03); 

• Explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais (odor, cor, sabor, 

temperatura) (EI01ET01); 

• Explorar relações de causa e efeito (transbordar, tingir, misturar, mover e remover etc.) 

na interação com o mundo físico (EI01ET02).  

 

Resumo: 

Em nossa cidade temos o Parque Náutico “Engenheiro Carlos Zamboni e Cachoeira dos 

Cayapós”, com belíssimas paisagens, local onde se encontra a tranquilidade junto a natureza, 

com exuberantes quedas d’agua  em suas cachoeiras, piscinas seminaturais, vegetação em 

abundancia, playground, sanitários, vestiários, lanchonete, área de camping, academia ao ar 

livre, praia artificial, quiosques, quadra de vôlei e estacionamento. Sendo um local onde as 

pessoas procuram se divertir e passar bons momentos em família.  

Hoje nós iremos trazer um pouco desta diversão para nossa casa, convidando nossos pequenos 

para brincar com água próximo a natureza, ou seja, no quintal ou até mesmos debaixo de uma 

árvore.  

 

Materiais: 
• Água; 

• Potes em geral ou garrafa pet; 

• Balde, bacia ou banheira; 

• Espaço proximo a natureza. 

 

Espaços:  
Como iremos falar de natureza, esta atividade deve acontecer em um ambiente aberto com 

árvores, de preferência no quintal, possibilitando que a criança sinta um ar puro e refrescante.    
  

Tempo Sugerido: 
Aproximadamente 20 minutos, mas o tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade 

e envolvimento da criança, sendo assim, pode ser alterado em diferentes casos. 
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Registro da Atividade: 
Registre em fotografias e/ou vídeos as pesquisas das crianças para documentação e envie no 

grupo do WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. Esse material 

servirá para a garantia do acompanhamento pedagógico.  

 

Observe Atentamente: 
Observe como será a reação da criança ir para um local aberto, e ver água a sua disposição, será 

que ja vai querer mexer na água ou apresentará receio? 

 

O que fazer durante?  

Leve a criança para um local aberto de preferência debaixo de uma árvore. Disponibilize 

água em um balde, bacia ou até mesmo banheira. E deixe a criança se explorar a água e tudo 

o que está a sua volta.   

Com um potinho pegue um pouco de água e jogue de cima para baixo, dizendo: 

- “Olha a cachoeira!!!! 

 Incentive a criança a realizar este mesmo movimento, com certeza será extremamente 

divertido.  

Atenção: Em atividades com água a atenção do adulto mediador precisa ser redobrada, pois 

há riscos de afogamento.  

 

Link importante:  

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros“ disponível em: 

http://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas 

BNCC: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Atenção!!!   

E não se esqueça dos hábitos de higiene neste período de Corona Vírus! 

 

 

Se puder 

fique em 

casa 

Lave bem 

as mãos 

 

 Evite lugares 

com muitas 

pessoas 
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