
    
 

 

ESCOLA MUNICIPAL EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 17/03/2021 SEMANA: 3  

PROFESSOR: Dirce, Juliana, Lúcia e Roseli. TURMA: 
Maternal A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, Sons, Cores e Formas. 

 
LINK DA ATIVIDADE 
https://youtu.be/DiuB2qQPxTc 
Hino de Ribeirão Pires. 
 
 
Atividade:  
Ouvir e cantar o hino de Ribeirão Pires 

  

Recurso: 

Celular, tablet, computador. 

 

Estratégia: 

O adulto responsável irá ouvir e cantar o hino de Ribeirão Pires juntamente com 

a criança de maneira respeitosa, de pé e com bastante entusiasmo, tire uma foto 

ou filme e nos envie para professoras desse momento cívico. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta para esta atividade é mostrar para a criança o hino da cidade, ampliar 

seu repertório em momento cívico demonstrando amor e respeito pela cidade 

onde mora. 

 

Hino de Ribeirão Pires  

Ribeirão Pires cidade serrana, 
Acolhedora saudável humana, 
deste Brasil pequenina fração, 
mas muito grande no meu coração, 

Com tua nevoa ou frio garoar 
ou então com o sol a brilhar. 
Ribeirão Pires cidade serrana, 
o teu povo de ti se ufana. 

 

Berços de bravos imigrantes, 
que de suas pátrias distantes 
um dia partiram a buscar, 
nova vida no além mar 

teu nome é Ribeirão Pires, 
homenagem a Família Pires 
pioneiros desta região 
as margens do Ribeirão. 

 

 

 

 

https://youtu.be/DiuB2qQPxTc


    
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA  

NOME DO ALUNO: DATA 17/03/2021 SEMANA: 3 

PROFESSOR:  Raquel, Jacqueline, Merivania. TURMA: 
Maternal B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: o Eu, o Outro e o Nós. 

   
Atividade:   

Festival do chocolate de Ribeirão Pires 

Bolo de chocolate. 
 

Faixa etária: 3 anos  
 

Recurso: 

Celular, computador, notebook ou tablet, leite, óleo, chocolate ou achocolatado, 

açúcar, ovos, fermento em pó. 
 

Estratégia:  

O adulto junto com a criança irá preparar um bolo de chocolate, para simbolizar 

a tradicional festa da cidade - Festa do chocolate, se a família já participou do 

evento, tente recordar a criança da festa, que acontece no centro da cidade. 

Se a criança gostar de outro tipo de bolo, e só trocar a receita, ou comprar um 

pequeno bolo, ou cupcake, fica opcional. 

No momento do preparo, apresentar os ingredientes para criança, e registrar 

esse momento e enviar para as professoras. 

 Ingrediente: 

• 1 xícara (chá) de leite 

• 1 xícara (chá) de óleo 

• 2 xícaras (chá) de farinha de 

trigo 

• 1 xícara (chá) de chocolate ou 

achocolatado 

• 1 xícara (chá) de açúcar 

• 2 ovos 

• 1 colher (sopa) de fermento em 

pó 

 

 

Modo de preparo: 

1. Bata no liquidificador os ovos por 5 

minutos. 

2. Acrescente aos poucos os demais 

ingredientes, exceto o fermento. 

3. Depois de bater acrescente então o 

fermento. 

4. Coloque em uma forma média untada 

e enfarinhada. 

5. Leve para assar em forno médio, pré-

aquecido por 45 minutos, ou até 

dourar. 

 

OBS: cobertura fica opcional. 

 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

Esta atividade estimula a interação entre si e o outro, convívio social e cultural. 

O festival foi criado pela Prefeitura da Estância Turística de Ribeirão Pires em 

2005. para divulgar o potencial turístico da região e do município.  

 


