
    

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PALMIRA ANTÔNIO PEREIRA  

NOME DO ALUNO:  DATA: 16/03/21  SEMANA: 3  

PROFESSOR: ADRIANA, LUCIANA, THAISA  TURMA:  

 MATERNAL  

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS  

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EIO2CG05)  

Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.  

   

TEMA:  Conhecendo o Parque oriental ”Milton Marinho de Moraes”  

Hoje, vamos falar um pouquinho sobre o Parque Oriental (muito conhecido 

como Camping) 

Esperamos que gostem da atividade que preparamos, vamos lá?  

Observem algumas fotos do lugar.  

 

  

  

  
  



 

Parque Oriental Milton Marinho de Moraes  

Rua Major Cardim, nº 3100, Estância Noblesse  

Instalado em março de 1975 como Camping Municipal, o parque tem área de 

100 mil m² e é totalmente banhado pela Represa Billings. Proporciona vista 

incomparável da Represa Billings e da Mata Atlântica. Em 1985 passou a ser 

denominado Parque Municipal Milton Marinho de Moraes. Passou por nova 

  

  

  
  



reforma e foi reinaugurado em 2020 como Parque Oriental Milton Marinho de 

Moraes.  

    Estratégia descritiva da atividade Atividade:  

  

Acomode a criança para que ela assista ao vídeo (link abaixo) que mostra o  

Parque Oriental  

Após, mostre as fotos do Parque a criança, explorando o reconhecimento das 

imagens.  

Faça perguntas a criança, como:  

- O que tem no parque?  

- Você gostaria de conhecer o parque? (Caso a criança ainda não conheça) 

- O que você gostaria de fazer nesse Parque?  

Depois de realizar a exploração da oralidade da criança, sugira que ela faça um 

desenho representando o Parque que ela acabou de ver.   

Valorize sempre as criações da criança!  

Registre esse momento com fotos ou vídeos  

  

Link para assistir ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=NGCy_CLDjzg  

ENTÃO? Gostaram? 

Depois que passarmos por esse momento vale a pena um passeio divertido 

para conhecer o luar.  

  

Recurso: Vídeo, fotos, celular, papel, giz de ceira ou lápis de cor.  

  

FONTE :  BNCC  

http://www.ribeiraopires.sp.gov.br/pontos-turisticos/pontos-turisticos 

https://www.google.com.br/search?q=parque+oriental+ribeir%C3%A3o+pires&s 

ource=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj6voPIyIXvAhUCGrkGHeqCC0Q_

AUoAnoECAMQBA&biw=1366&bih=625#imgrc=s2Vm4y5wnRln7M  
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