
      

ESCOLA MUNICIPAL PALMIRA ANTÔNIO PEREIRA  

NOME DO ALUNO: DATA: 15/03/2021  SEMANA: 03  

PROFESSOR: ADRIANA, LUCIANA, THAISA  TURMA:  

 MATERNAL  

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO.  

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EIO2EF04)  

Formular e responder perguntas sobre fatos, da história narrada, identificando cenários, 

personagens e principais acontecimentos.  

   

   

TEMA:  Programa de turismo educativo – Ribeirão Pires  

O que tem na nossa cidade? Conhecendo o Hino de Ribeirão Pires.  

  

  

  

                            Estratégia descritiva da atividade  

Nesta semana as atividades serão relacionadas a cidade de Ribeirão Pires, tendo 

por objetivo que as crianças conheçam um pouco mais sobre nossa cidade. 

Conhecer o lugar em que vivem é fundamental para que os pequenos entendam 

a história, ajudando-os a construir sua identidade.  



Além disso, sair do território próximo e circular por outros lugares da cidade 

permite que as crianças  tenham contato com outras culturas e experiências. 

Circular pela Cidade e ver outras formas de organização do espaço, outras 

manifestações culturais, outra oferta de serviços públicos auxilia na compreensão 

da diversidade e das desigualdades que caracterizam nossa sociedade.                                                   

                                                 Vamos começar? 

Acomode a criança para que ela assista ao vídeo,(link abaixo) onde brevemente 

mostra a cidade de Ribeirão Pires. Após a criança assistir ao vídeo, faça 

comentários ou perguntas sobre o vídeo, como:  

- Olha! Essa é a nossa cidade.  

- O que você viu no vídeo?  

- O que você gostou nesse vídeo?  

Caso a criança já tenha frequentado algum dos lugares mostrado no vídeo, faça 

uma conversa relembrando a visita.  

Estimulem a criança no reconhecimento das imagens, nomeando conforme elas 

surgem-no vídeo, como a igreja, o mirante, a vila do doce (Praça), jardim.  

Finalize a atividade falando que eles que irão conhecer o hino e a bandeira que 

representam a cidade que vivem  

                       Link do Hino do município https://www.youtube.com/watch?v=uMmuI0-

x00Q  

  

Link com a foto da bandeira  https://www.youtube.com/watch?v=pgOFAIbXlKk  
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 LETRA DO Hino DO MUNICÍPIO 

 Ribeirão Pires cidade serrana 

Acolhedora, saudável, humana  

Deste Brasil pequenina fração  

Mas muito grande no meu coração   

Com tua névoa e frio garoar  

Ou então com o sol a brilhar Ribeirão 

Pires cidade serrana  

O teu povo de ti se ufana.  

Berço 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  

Às margens do ribeirão.   

Letra e música: Professor Américo del Corto  

Execução Coral da Igreja de Sant'Anna   

Recursos:tv ,vídeo, celular,uso da própria voz,figuras ilustrativas  

  



FONTE : BNCC  https://educacaointegral.org.br/metodologias/por-que-aprender-

educarterritorio/#:~:text=Conhecer%20o%20lugar%20em%20que,com%20outras

%20 culturas%20e%20experi%C3%AAncias.  

https://www.youtube.com/watch?v=pgOFAIbXlKk 

https://www.youtube.com/watch?v=uMmuI0-x00Q  

HTTPS://ribeiraopires.sp.gov.br/hino/hino  
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