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EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL) 

PROGRAMA DE TURISMO EDUCATIVO/ANIVERSÁRIO DE RIBEIRÃO PIRES 

DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO 
ESTIMADO 

PARA 
REALIZAÇÃO 

DAS 
ATIVIDADES  

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E  
DESENVOLVIMENTO 

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 



SEGUN
DA-

FEIRA 

 

2
0
 M

IN
U

T
O

S
 

Campo de Experiências:  Escuta, Fala, Pensamento e 

Imaginação 

 Objetivos de Aprendizagem:  Criar e contar histórias 

oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos. 

(EI02EF06) 

 

 

 

 

 

 

 

 Atividade Conhecendo a Minha Cidade 

 

Esta semana é muito especial, sabe por quê? É o 

aniversário da nossa cidade,  Ribeirão Pires está 

completando 67 anos. Para comemorar esta data 

preparamos uma atividade bem bacana, que despertará  

nas crianças o interesse por sua cultura, a valorização e o 

respeito pela história da sua cidade. Nesta atividade serão 

abordado os principais pontos turísticos da nossa cidade. 

Logo abaixo serão disponibilizado algumas imagens. 

Vamos começar?  

Converse informalmente com a criança sobre o aniversário 

da cidade falando sobre seus pontos turísticos e quantos   

anos está completando. Em seguida mostre as imagens de 

alguns dos principais pontos turísticos existentes nela, 

comente sobre cada um desses lugares, pois é importante 

que desde  cedo,  a criança conheça a cidade onde mora. 

Permita à criança participar ativamente da atividade 

através de um diálogo onde ela responderá a perguntas 

feitas pelo adulto, como por exemplo: O que você vê na 

imagem, Você gostaria de conhecer esse lugar? Assim por 

diante. Finalize a atividade montando um cartaz com as 

figuras, fixando em um lugar de fácil acesso onde a criança 

possa explorá-lo. Aproveitem este momento e reúna toda a 

família para cantar parabéns para nossa cidade. Essa 

atividade proporcionará à criança, novas descobertas 

ampliando assim seus conhecimentos. 
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Campo de experiência: Espaços, tempos, 

quantidades, relações e transformações. 

 

Objetivo de Aprendizagem:  (EI02ET05) Classificar 

objetos considerando determinado atributo (cores e 

formas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade Conhecendo a Bandeira de Ribeirão Pires. 

 

Dando continuidade ao tema, na atividade de hoje, vamos 

conhecer a Bandeira da nossa cidade, Ribeirão Pires. O 

responsável apresentará a imagem da Bandeira para a 

criança, fazendo algumas perguntas como: Você gostou da 

Bandeira? Vamos contar quantas cores tem? Aproveitem 

este momento para apresentar as cores da Bandeira para 

a criança.  

Depois peça para a criança pegar brinquedos ou objetos 

nas cores da Bandeira. O adulto poderá orientá-la dizendo: 

Vamos vê se você tem algum brinquedo nas cores da 

Bandeira? 

Junto com a criança associe os brinquedos ou objetos com 

as cores da Bandeira. 

Essa atividade despertará na criança percepção visual, 

raciocínio lógico, a imaginação e a capacidade de 

identificar e reconhecer as cores. 
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Campo de experiência: corpo, gestos e movimentos. 

 

Objetivo de aprendizagem: (EI02CG01) Apropriar-se 

de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si 

e nos jogos e brincadeiras. 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade: Momento Cívico – Hino de Ribeirão Pires 

Escolha um momento tranquilo e reúna a família para ouvir 

o hino da cidade de Ribeirão Pires. O link está 

disponibilizado logo abaixo. Explique para a criança que 

esse é um momento que requer uma atitude adequada, 

todos devem ficar em posição de sentido demonstrando 

postura e respeito durante  a execução do hino. 

Esta atividade favorece a valorização da nossa cultura, o 

civismo e o amor pela cidade.  

https://youtu.be/1ihi9f-l3vA  

https://youtu.be/1ihi9f-l3vA
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Campo de experiência: Traços, sons, cores e formas. 

 

Objetivo de aprendizagem: Utilizar materiais variados 

com possibilidade de manipulação ( argila, massa de 

modelar explorando) explorando cores, texturas, 

superfícies planas, formas e volumes ao criar objetos 

tridimensionais (EI02TS02). 

 

 

 

 

 

 

Atividade: Pedra do elefante 

 

Olá famílias! Estamos terminando mais uma semana e 

para descontrair, hoje, iremos fazer uma atividade bem 

legal, confeccionar um dos pontos turísticos de nossa 

cidade utilizando massinha de modelar.  

Vocês lembram que já fizemos uma atividade com um  

outro tema envolvendo massinha? E enviamos o link da 

receita, pois é, vocês podem confecciona-la novamente, 

para os que não lembram, vamos  estar colocando aqui:  

https://youtu.be/NPJAvRLg8PE Além do link da massinha 

vamos anexar à atividade algumas imagens da "Pedra do 

elefante "uma pedra que é um dos nosso pontos turísticos 

e muito parecida com a imagem de um elefante. Vamos 

anexar também a imagem de um elefante (animal), pois,  

vocês irão observar as imagens juntamente com a criança 

e fazer comparações, chamando à atenção dela para 

semelhança, conversando e explicando que é um dos 

pontos turísticos de Ribeirão Pires.  

Será uma leitura de imagens junto com a criança, depois 

proponha a ela  fazer a pedra do elefante com a massinha. 

Deixando a criança à vontade, mas você  também pode 

ajuda-la de uma forma bem lúdica, valorizando sempre a 

sua própria criação.  

DIVIRTAM-SE! 

https://youtu.be/NPJAvRLg8PE
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CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação; espaços, tempos, 

quantidades, relações e transformações; corpo, gestos e movimentos; Traços, sons, cores e formas. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:  Conviver, expressar, participar, explorar, conhecer-se. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

PROJETO LEITURA: https://youtu.be/FRUBPjb8zg0   

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Atividade do dia 15/03 está embasada na página 73 do currículo municipal de Ribeirão Pires 

Atividade do dia 16/03 está embasada na página 75 do currículo municipal de Ribeirão Pires 

Atividade do dia 17/03 está embasada na página 66 do currículo municipal de Ribeirão Pires 

Atividade do dia 18/03 está embasada na página 69 do currículo municipal de Ribeirão Pires 

 

 

https://youtu.be/FRUBPjb8zg0

