
    

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PALMIRA ANTÔNIO PEREIRA  

NOME DO ALUNO: DATA: 17/03/2021  SEMANA: 3  

PROFESSOR: ADRIANA, LUCIANA, THAISA  TURMA:  

 MATERNAL  

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESPAÇOS, TEMPO, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES  

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EIO2ET03)  

Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado de plantas e animais nos 

espaços da instituição e fora dela.  

   
  

                              TEMA: Conhecendo o parque pesqueiro Santa Helena  

Quem aqui gosta de pescar? Ou apenas aproveitar um dia tranquilo com a 
família? 

 

  

                        

  



 Nossa cidade oferece várias opções para isso, entre elas está o pesqueiro 
Santa Helena, sobre o qual vamos falar um pouquinho hoje.

 

 

  

                        

  

     

  

  



 

  

 

  

                                                        

Link com fotos do parque /pesqueiro  

  

     https://www.youtube.com/watch?v=jaeqDGuj6ac 

https://www.youtube.com/watch?v=XU9hpWg13M4 

http://parquesantahelena.com.br/index.php/2019/08/13/exemplo/  

  

                                    :  

  

                         Sobre o Parque Pesqueiro Santa Helena:  
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Antiga propriedade do Ex-Governador Mario Covas, a mesma foi adquirida no 

ano de 2008 por um empresário da região onde o mesmo começou um projeto 

para unir a pesca, natureza e a diversão em família.  Inaugurado e aberto ao 

público no dia 15 de novembro de 2013 como pesqueiro, o projeto inicial era o 

trabalho com o sistema de pesca esportiva e o manejo consciente dos peixes 

para manter a preservação das espécies regionais e da mata que cerca esse 

pedaço do paraíso que tem uma extensa área verde de aproximadamente 

100.000m², além da preservação nossa missão é oferecer o mais puro contato 

com a natureza para os nossos visitantes, mas também oferecer uma excelente 

infraestrutura para que sua experiência seja completa.   

                                      Estratégia descritiva da atividade 

Acomode a criança confortavelmente e fale para ela que irá conhecer um Parque 

que existe em sua cidade. Após a criança visualizar o vídeo, mostre a ela as 

imagens do parque, explorando o reconhecimento das imagens.  

Faça questionamentos a eles, perguntando o que estão vendo na imagem, se 

acham bonito. Deixe que a criança aprecie as imagens, e faça comentários sobre 

elas. Feito a roda de conversa, proponha a realização da atividade do dia.  

Confecção de um peixe utilizando dois triângulos. Diga a criança que hoje, elas 

irão realizar um peixinho, representando os peixes do pesqueiro que acabaram 

de conhecer. Para realizar a atividade, veja o vídeo (link abaixo ) para a 

confecção do peixe.  Serão necessários dois triângulos de tamanhos diferentes. 

Oriente a criança durante a colagem. Valorize sua produção!  

Link para a confecção do peixe https://www.youtube.com/watch?v=OPmjV9Ci6-

Y  

Recurso: Vídeo, fotos, cola e papel.   

  

FONTE :  BNCC 
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	Sobre o Parque Pesqueiro Santa Helena:

