
 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL IR. MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

NOME DO ALUNO: DATA: 15/03/2021 SEMANA: 3 

PROFESSORES: Celma Correia e Antonia Domingues TURMA: Jd II 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 

Visando o desenvolvimento e a aprendizagem da criança, é necessário estabelecer uma rotina para 
que esta tenha independência e autonomia para realizá-la. 
ROTINA DIÁRIA: 

• A criança escreverá o nome próprio (se a criança já sabe escrever o nome, comece a escrita 
do primeiro sobrenome); 

• Fará a leitura das letras do seu primeiro nome, no alfabeto; 

• Fará leitura dos numerais na ordem contrária. 
 
Conversa inicial 

Programa de Turismo Educativo! 
  

Explique para a criança que o turismo acontece quando visitamos um determinado lugar, como os 
pontos turísticos da nossa cidade Ribeirão Pires, alguns deles como a Pedra do Elefante, o Parque 
Oriental, a Vila do doce e a Torre do Miroku. Nessas visitas podemos nos divertir, como tirar fotos, 
apreciar a comida do local, caminhar em trilhas, admirar as paisagens, e assim também 
aprendermos um pouco sobre este lugar. Quando passeamos pelos pontos turísticos, mas como 
em outros lugares, devemos nos preocupar em não estragar, e nem jogarmos papéis, embalagens 
do que consumimos no chão. Vejam imagens abaixo da Pedra do Elefante. 

 

PEDRA DO ELEFANTE – Ribeirão Pires 

                       

Comente com a criança sobre A Pedra do Elefante que recebe esse nome por causa do seu 
formato, que se parece com um elefante de costas. Para quem gosta da natureza, é um ótimo lugar 
para se visitar, e fica no bairro da Quarta Divisão.  

 

ATIVIDADE 
 
 

Primeiramente, o responsável escreve em uma folha a palavra E L E F A N T E, recorta as letras, 
embaralha, e escreve novamente a palavra em uma folha de sulfite ou caderno para que a criança 
cole abaixo as letras que formam a palavra E L E F A N T E. Durante a procura pelas letras 
questione a criança para ir falando as letras que está procurando. Por fim, peça-a para falar e 
circular qual é a letra inicial e final da palavra.   
 

Objetivos: conhecer e valorizar os pontos turísticos da cidade, e identificar as letras que forma a palavra 

elefante. 


