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Campos de Experiência: O eu, o outro e o nós.  
 
 

ATIVIDADE: Feliz aniversário, minha querida cidade! 

              
 

Olá, criançada linda! 
A fim de promover a valorização da história da cidade que moramos, na aula de hoje vamos 

conhecer um pouco mais sobre a nossa amada cidade, sendo convidados a se alegrarem conosco, 
pelos 67 anos da Estância Turística de Ribeirão Pires que celebrará amanhã seu aniversário. 

Vamos conhecer um pouco a HISTÓRIA da nossa cidade, pois é nela que vivemos, nos tornamos 
cidadãos e muitas vezes, passamos por toda a nossa experiência de vida nela. 

 

O interessante dessa aula é que a criança se sinta curiosa e motivada com o conhecimento da 
história da nossa cidade 
 

2º momento: após a reprodução desse vídeo, o momento tem que ser algo prazeroso e 
enriquecedor. Procure criar um ambiente confortável para você e seu filho, o responsável fará as 

seguintes perguntas: Qual lugar em Ribeirão pires você já foi? Quais os lugares que você gostaria 
de visitar? Por quê? 

 

3º momento: vamos compartilhar com todos do grupo da sala, uma foto de um lugar que você 
gosta ou acha bonito de Ribeirão pires, ou você também pode enviar um áudio, um desenho ou 

vídeo do seu lugar preferido de Ribeirão pires. 
Não se esqueçam de registrar com fotos e/ou vídeos esse momento tão legal de 

descobertas e aprendizagens para seu filho no grupo do whatsapp da sala. 

 

Tempo estimado: 30 minutos 
 

Até a próxima atividade! 

1º momento: convidamos a família para assistir ao vídeo que retrata um pouco da história da 

nossa cidade e pontos turísticos, o vídeo disponível: 

https://drive.google.com/file/d/1QVBpdEuwoizXEfT6INMFJlxds9eodLkn/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1QVBpdEuwoizXEfT6INMFJlxds9eodLkn/view?usp=sharing

