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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Alessandra da Costa Santos 

Turma: Multisseriada Data: 19/10/2020 

Título da Atividade: Olha a cachoeira! 

 

Objetivos de Desenvolvimento:  

 Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e 

opiniões (EI02EF01); 

 Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos 

objetos (textura, massa, tamanho) (EI02ET01); 

 Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, vento, 

chuva etc.) (EI02ET02); 

 Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, durante, depois, ontem, hoje, amanhã, lento, 

rápido, depressa, devagar) (EI02ET06). 

 

Resumo: 

Cachoeira é uma corrente de água que cai e corre velozmente do alto de um penhasco ou 

montanha formando um lago ou dando continuidade ao rio. Em nossa cidade temos o Parque 

Náutico “Engenheiro Carlos Zamboni” conhecido mais como “Cachoeira de Batatais”, com 

belíssimas paisagens, local onde se encontra a tranquilidade junto à natureza, com exuberantes 

quedas d’agua  em suas cachoeiras, piscinas seminaturais, vegetação em abundância, 

playground, sanitários, vestiários, lanchonete, área de camping, academia ao ar livre, praia 

artificial, quiosques, quadra de vôlei e estacionamento. A Cachoeira de Batatais é um local muito 

visitado pelos turistas.  

Nesta atividade a criança irá observar as imagens da cachoeira da cidade e explorar a água 

utilizando como recurso, pote, balde ou garrafa pet. Sentindo sua textura e observando a 

velocidade e a força da queda d´agua relacionando-a com uma cachoeira. 

 

Preparação: 
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Materiais: 

Roupa de banho (maiô, sunga ou camiseta, shorts), pote, balde, garrafa pet ou qualquer outro 

material que a família tenha em casa para substituir. 

 

Espaços: 

Escolha um espaço como áreas externas que possa acolher a criança com aconchego e segurança, 

proporcionando possibilidades de movimentos amplos e expressivos.  

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 25 minutos, mas este tempo pode ser alterado de acordo com a curiosidade e 

o envolvimento da criança. 

 

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: 

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

entusiasmo em participar da atividade? Como a criança explora suas possibilidades corporais 

durante a brincadeira? Realiza movimentos por livre expressão? Consegue perceber que a água 

ao cair de cima para baixo é semelhante à queda d’agua de uma cachoeira? 

 

O que fazer durante? 

1. Inicialmente mostre as imagens da cachoeira para a criança. 

2. Com um balde ou qualquer outro material que a família tenha em casa, pegue um pouco de 

água e jogue de cima para baixo, nos pés, mãos ou até mesmo no corpo do pequeno 

simbolizando uma cachoeira dizendo: -“Olha a cachoeira!!!!” 
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3. Questione a criança sobre a velocidade, a textura e a força da queda d’agua ao cair sobre seu 

corpo. Se o pequeno consegue perceber que a água ao cair de cima para baixo é semelhante à 

queda d’agua de uma cachoeira. 

Observação: Coloque roupa de banho na criança. 

 

     

CACHOEIRA DE BATATAIS 
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Link importante: 

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

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

BNCC: hhttp://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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