
 
ESCOLA MUNICIPAL AMAURI DO NASCIMENTO 

Nome do aluno:  Semana 3 
Professor: Alana, Ida, Gislene, Juliana, Sandra e Sara Data: 17/03/2021 Turma: BIA 
Campos de Experiência: Escuta, fala, pensamento e imaginação. 
 

 

Atividade: Pesqueiro Santa Helena. 

 

Estratégia: 

A família deverá assistir o vídeo com os principais pontos turísticos da cidade de Ribeirão Pires 
junto com a criança. Após ter assistido o vídeo, a família poderá fazer comentários mostrando as 
imagens para a criança, nomeando-as. Explorando sua oralidade. 
Para finalizar a atividade contemplando um dos pontos turísticos de Ribeirão Pires, "Pesqueiro 
Santa Helena". Vamos fazer um carimbo com as mãos, representando um "Peixe", usando 
qualquer papel que tenha em casa e um pincel, passe tinta comestível ou guache na cor de sua 
preferência na mão da criança e em seguida faça o carimbo no papel. Após secar faça a boca e o 
olhinho, conforme a ilustração.  Segue link do vídeo: https://youtu.be/ZhnYMg5h9yY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesqueiro Santa Helena 

 

 Foto tirada da página do pesqueiro no facebook.   

 



 
 

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

Data:17/03/2021 Turma: 
Berçário IB 

Campos de Experiência: Escuta, fala, pensamento e imaginação. 

História da Vila do Doce 

Estratégias: O adulto irá contar a história da Vila do Doce para a criança. Poderá mostrar 
as fotos durante a contação de história. 
A Vila do Doce, inaugurada no dia 19 de janeiro de 2008, passou a ser mais uma opção de lazer 
para a população da Estância Turística de Ribeirão Pires. Os 15 quiosques, incluindo alimentação 
e artesanato, também são atrativos para turistas e movimentam a economia da cidade. 
Mais do que opção de lazer, a Vila do Doce incentiva o desenvolvimento de Ribeirão Pires. Gerando 
centenas de empregos. 

Conhecer a história da Vila do Doce e na participação da história “os bebês aprendem sobre 
a linguagem, os textos e suas funções a partir das diferentes oportunidades que possuem de escuta 
e exploração destes em situações significativas, e acompanhadas de conversas e ações que 
favoreçam a atribuição de sentido e significado de seu uso social” (Currículo Municipal de Ribeirão 
Pires).   

 Fonte: https://www.facebook.com/viladodoce/ 
 


