
 
 

ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA DEL CORTO RONCON 

Nome do aluno:  
Semana 3 

Professor: Arlete, Cida, Luciana, Neusa, Viviani. Data: 15/03/2021 Turma:  
B l A 

Campos de Experiência: O EU, O OUTRO E NÓS. 
 

 

1ª Atividade da semana- 15 de Março de 2021 

Atividade: Leitura: Os pingos em o aniversário 

Objetivo: Despertar na criança o interesse pela cultura e o desejo de participar dela. 

Como fazer: Logo após assistir o vídeo com seu filho, fale para ele que todas as pessoas, animais 

e até as cidades, fazem aniversário. Fale que este mês será o aniversário da nossa cidade e cante 

parabéns incentivando a criança a bater palmas e balbuciar algumas palavras. 

Acessem o link abaixo 

https://www.youtube.com/watch?v=c-s0P79vBL4&feature=youtu.be 

 

 

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=c-s0P79vBL4&feature=youtu.be


 
 

ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA DEL CORTO RONCON 

Nome do aluno:  Semana 3 

Professor: Patrícia, Talita, Elizabeth, Eliana, Vera e 
Roseli. 

Data: 15/03/2021 Turma: B I B 

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

 

Atividade: Igreja do Pilar  

Ampliar o conhecimento, manipulando e explorando diferentes objetos e materiais, participando 

ativamente com adultos nas atividades, construindo sua identidade pessoal, social e cultural.  

A Capela Nossa Senhora do Pilar, foi erguida em 1.714, é o segundo templo religioso mais antigo 

da região do Grande ABC, com mais de 300 anos ainda é um dos nossos principais pontos turísticos 

de Ribeirão Pires. 

Desenvolvimento da atividade 

O adulto irá montar nossa igrejinha do Pilar junto com a criança, deixando ela explorar os materiais 

e após confeccionada deixar a mesma brincar. 

Pegue as caixas de remédios vazias, utilizando o pincel pinte com tinta, cole a torre observando a 

imagem, montando com que se pareça a real. Com papéis faça o telhado e detalhes da igreja, usem 

a criatividade e materiais disponíveis em casa. Depois de pronta e seca, mostre para a criança e 

deixe-a brincar. 

Materiais necessários: caixas de remédios vazias, tinta guache, pincéis, papéis e cola. 

 

 

  

 


