
 
ESCOLA MUNICIPAL AMAURI DO NASCIMENTO 

Nome do aluno:  Semana 3 
Professor: Alana, Ida, Gislene, Juliana, Sandra e Sara Data: 16/03/2021 Turma: BIA 
Campos de Experiência: Traços, sons, cores e formas. 
 

 

Atividade: Bandeira Ribeirão Pires. 

 

Estratégia: 

O adulto responsável mostrará à criança a imagem da bandeira de Ribeirão Pires. Depois junto 
com a criança irá pintar ou fazer colagem da bandeira, de acordo com a imagem abaixo, o adulto 
irá explicar que é a bandeira da nossa cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ESCOLA MUNICIPAL AMAURI DO NASCIMENTO 
Nome do aluno:  Semana 3 
Professor: Edileuza, Helena, Naile, Fabricia, Mônica e 
Loriane 

Data: 16/03/2021 Turma: 
Berçário IB 

Campos de Experiência: Escuta, fala, pensamento e imaginação 
 

 

Passeio ao Relógio suíço e ao centro de Exposições e História 

       Com a família ou um responsável a criança vai conhecer um lindo relógio grande e o Centro 
de Exposições e História é hoje o maior museu da cidade. É um espaço que centraliza 
equipamentos de pesquisa, além de ser, ele próprio, um ponto turístico. Os equipamentos que 
abriga são o Museu Histórico Municipal Família Pires, a Pinacoteca Municipal Guilherme de 
Carvalho Dias, o Centro de Documentação Histórica, o Centro de Apoio Técnico ao Patrimônio e a 
sede do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural e Natural. Depois do passeio perguntar para a 
criança o que ela mais gostou, incentivando a oralidade. 

       A torre do relógio possui oito lances de escada e três pavimentos, medindo 21,5 metros. Seu 
mirante permite uma ampla visão da cidade e o relógio da torre, que marca o horário oficial, é o 
principal elemento de sua arquitetura.  

       OBS. No momento o museu encontra-se fechado devido a pandemia da covid 19, mas podem 
fazer o passeio e olhar o relógio.   

                                               

                                                 http://museus.cultura.gov.br/files/space/14379/ceh_02.jpg   

       Contribuições didáticas: conviver com diferentes manifestações artísticas, culturais, cientificas 
e promover experiências nas quais possam falar e ouvir.  

Fonte: http://mapas.cultura.gov.br/espaco/14379/  e http://museus.cultura.gov.br/espaco/14379/ 

 

 


