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Turma: 
Maternal 

Campos de Experiência: Traços, sons, cores e formas. 

 

TEMA: PROGRAMA DE TURISMO EDUCATIVO - CASTELO DE ROBSON MIGUEL 

JUSTIFICATIVA: A atividade está sendo sugerida, devido à valorização da cultura e da 

arte existentes na nossa querida cidade de Ribeirão Pires. Durante toda a semana 

conhecemos diversos pontos turísticos existentes na cidade. Hoje vamos conhecer um 

pouco da história do Castelo do Mestre Robson Miguel. 

Idealizado, construído e fundado pelo próprio Mestre Robson Miguel, o castelo foi 

inspirado no instrumento musical violão, já que o mestre é violonista e amante da arte de 

tocar, cantar e encantar com suas lindas canções e histórias cantadas. Estaremos 

disponibilizando um vídeo feito com muito carinho pelo mestre especialmente para os 

alunos do maternal/2021 da ESCOLA PASTOR ANTONIO CUMPIAN SILVA. Pedimos 

que assistam até o final para juntos com o mestre as crianças cantarem os parabéns 

para a nossa amada cidade. 

O Castelo está disponível para visitação e sabemos que será um prazer para o Mestre 

Robson recebe-los e mostrar todas as maravilhas daquele lugar. 

ATIVIDADE: CONFECÇÃO DE VIOLÃO DE PAPELÃO 

            DESCRIÇÃO: Após conhecer a história do Castelo, O mestre nos ensina a 

fazer um violão de papelão. Sugerimos aos pais que auxiliem a criança 

especialmente na hora de cortar o violão. Façam o desenho no papelão, 

aproveitem a tinta guache que já fizeram para a semana anterior ou até mesmo 

giz de cera e peça para a criança pintar, após, recortem (adulto) e junto com a 

criança, colem as cordas que podem ser de barbante, corda, lã, nylon, etc. Em 

seguida coloquem novamente o vídeo e deixem a criança tocar junto com o 

mestre os parabéns para a cidade. Permita que através desta atividade, a 

criança possa  brincar, explorar, participar e expressar-se. Não se esqueçam 

de nos enviar fotos e vídeos deste      momento tão especial.  

                        Segue o link vídeo: https://youtu.be/tmGexmRkziE       
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MESTRE ROBSON MIGUEL E SEU CASTELO 
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MODELOS DA ATIVIDADE SUGERIDA 
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PROJETO LEITURA 

 

    O projeto leitura é um momento muito importante, ao ler para a   criança estará 

despertando o interesse pela leitura e desenvolve a     oralidade, atenção, concentração e 

estimula a imaginação. 

Arrume um lugar adequado e agradável para assistir juntamente com a criança a história 

Lina e o Troco. 

Segue o link da história https://youtu.be/FRUBPjb8zg0 
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