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CIRCUITO 

Nesta maravilhosa cidade de Ribeirão Pires, se encontra uma ótima atração para toda a família e 
o “Castelo Do Robson Miguel”, localizado na Estância Turística De Ribeirão Pires. 

Neste Castelo conta com várias atividades e aventuras atrativas para todas as idades, como 
Peteca, Cama de Gato, Arco e Flecha, Buraco Negro, túneis, calabouços, música ao vivo, 
bibliotecas, passagens secretas, acerte o alvo, Reis e Rainhas, além das nascentes e muita cultura 
indígena para desfrutar e muito mais.  

https://youtu.be/wViV_FCyVJk  

Após conhecer um pouquinho do deste maravilhoso Castelo de Ribeirão Pires e saber que existem 
várias atrações, vamos brincar um pouco? 

ATIVIDADE: Circuito 

Com a ajuda do papai e da mamãe, fazer um circuito com materiais domésticos com cadeiras, sofá, 
mesa, vassouras, garrafas pet ou até mesmo copos. Um exemplo, determine um começo meio e 
fim, coloque duas vassouras para que a criança pule por cima com espaços bem pequeno, a seguir 
coloque algumas garrafas pet ou copos para que a criança passe ao redor finalize colocando as 
cadeiras enfileiradas para que passe por baixo. 

Registre esse momento! 
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Atividade 

 Conhecendo Ribeirão Pires 

Estratégia:  

Essa semana, o tema que será trabalhado é o Programa de Turismo da cidade de Ribeirão Pires. 
Com isso, vamos assistir a um vídeo com algumas imagens dos pontos turísticos da nossa cidade. Ao 
assistir o vídeo, o adulto deve falar o nome do lugar da imagem que está aparecendo e fazer perguntas e 
afirmações sobre o ponto turístico (ex: “Olha, o Mirante São José, será que ele fica em baixo ou lá no 
alto?”), “O que tem nesse parque?) 

 

Vídeo: https://youtu.be/OzU7__jsw9o 

 

 


