
 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 

Educadora: Ana Paula 

Turma: Maternal I – B 

Data: Segunda - feira, 19 de outubro de 2020  

Título da atividade: Pontos turísticos: Cachoeira 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

- Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos 

(EI02EO03); 

- Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreende-los e fazendo-se 

compreender (EI02EO04); 

- Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como frente, atrás, no alto, 

embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes 

naturezas (EI02CG02); 

- Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar) combinando 

movimentos e seguindo orientações (EI02CG03); 

- Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e 

do lado) e temporais ( antes, durante e depois) (EI02ET04). 

 

Resumo: 

Durante nossa semana, iremos navegar e aprender sobre os pontos turísticos da nossa 

cidade. 

E no dia de hoje vamos falar sobre o parque náutico, a nossa cachoeira. 

 
O que se tem lá? 
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 assim, como ainda não é possível estarmos em uma cachoeira para conhecermos 

de perto, simbolizaremos para as nossas crianças em casa. Para isso, faremos uma 

cachoeira usando garrafa pet e água. 

Você mamãe, papai ou responsável, deverá encher uma garrafa pet com água e pendurá-

la em uma altura razoável para se tornar uma ilustrativa cachoeira, e falar com a criança 

sobre a queda que tem é como a de uma cachoeira, que desce do alto. E então permitir 

que ela brinque e imagine como se estivesse em uma cachoeira. 



 

 
 

 

 

Preparação 

Materiais: 

- Garrafa pet; 

- Água. 

 

Espaços:  

Sugiro que seja um local espaçoso e sem problemas em brincar com água, para que a 

criança possa ter liberdade durante a brincadeira. 

 

Tempo sugerido: 20 minutos 

 

Registro da atividade:  

Registre em fotografias ou vídeo a atividade para arquivo e envie para a Tia Paula no 

nosso grupo de WhatsApp. Esse material servirá para a garantia do acompanhamento 

pedagógico.   

 

Observe atentamente: 

- Quais as ações e reações da criança diante de tudo o que está sendo proposto?  

- Demonstrou compreensão sobre a explicação da cachoeira? 

- Demonstrou interesse em brincar com a cachoeira feita com garrafa? 

- Já visitou alguma cachoeira ou a da nossa cidade? 

 



 

O que fazer durante? 

- Fale brevemente com a criança sobre o que é cachoeira; 

- Mostre as imagens para a criança; 

- Faça a cachoeira de garrafa e brinquem juntos. 

 

Links importantes: 

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

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

Site da Base Nacional Comum Curricular: 

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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