
    

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PALMIRA ANTÔNIO PEREIRA  

NOME DO ALUNO: DATA: 18/03/2021  SEMANA: 3  

PROFESSOR: ADRIANA, LUCIANA, THAISA  TURMA:  

 MATERNAL  

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESPAÇOS, TEMPO, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES  

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EIO2ET04)  

Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima e embaixo e temporais, antes, durante 

e depois).  

   

TEMA: Ponto turístico: Vila do doce - Praça Central (Ernest Solvay)  

 

Nossa atividade de hoje será sobre um lugar muito famosos em nossa cidade: 

”A Vila do doce” 

Quem aqui já não deu uma passadinha por lá? 

Então... vamos conhecer  um pouquinho sobre sua história? 

 

  

  

  

             



                                                       

  

Estratégia descritiva da atividade:  

                                       Sobre a Vila do Doce  

2008 - Vila do Doce (atual Complexo Turístico Vila do Doce): A Vila do Doce se 

encontra na área central da cidade, com quiosques de artesanato local e 

diversas opções de alimentação, inaugurada no dia 19 de janeiro de 2008 a Vila 

do Doce é um dos locais mais movimentados da cidade, onde também 

acontecem apresentações artísticas, sendo uma das opções de lazer e turismo 

da cidade, atraindo pessoas de toda a região. Em 2017, foi denominado 

"Complexo Turístico Vila do Doce", abrangendo a Praça da Melhor Idade, o 

Boulevard Ernest Solvay (praça onde foi instalada a Vila do Doce) e a Praça da 

Bíblia (antigo Boulevard Central, onde fica o popular "Palco da Praça").  

                           Sobre a Praça Central (Ernest Solvay)  

Conhecido popularmente como Praça Central, o Boulevard Ernest Solvay foi 

assim batizado em homenagem ao químico industrial belga, que fundou a 

Solvay em 1863, na Bélgica. Em 1941, sob expansão internacional, chega ao 

Brasil com o nome Indústrias Químicas Eletro Cloro, fixando sua primeira planta 

industrial em Santo André e gerando empregos, desenvolvimento econômico, 

além da histórica Vila Elclor no quilômetro 38 da Estrada de Ferro Santos a 

Jundiaí. A Praça Ernest Solvay é um espaço para realização de eventos, 

exposição de produtos artesanais e gastronômicos produzidos na cidade. Além 

do palco, dispõe de diversos quiosques em um espaço denominado 

Condomínio Vila do Doce.  

 Rua Boa Vista, s/n, Centro                                             

                          Preparados para a atividade?  

Mostre a criança as imagens da Praça Central (Ernest Solvay), conhecida como 

Vila do Doce. Caso a criança tenha o hábito de frequentar, converse com ela 

sobre passeios realizados lá, se a criança se recorda da visita. Caso a criança 

ainda não conheça, deixe que visualize as imagens para que tenha 

conhecimento do espaço  

Para encerrar a semana de conhecimento sobre a cidade e comemorar o 

aniversário de Ribeirão Pires, que é comemorado no dia 19/03, proponha a 



realização de uma receita de bolo, para que depois de pronto cantem o Parabéns 

para a cidade. Explore as quantidades dos ingredientes, durante a receita.  Antes 

de iniciar, mostre a criança os ingredientes que irão precisar, e deixe que ela 

auxilie no processo.   

A receita sugerida é bolo de laranja, porém, caso a família queira realizar outra 

receita de bolo fica a critério. O objetivo é que a criança vivencie este momento, 

participando da realização da receita.  

  

RECEITA BOLO DE LARANJA  

3 OVOS  

½ COPO DE ÓLEO  

1 COPO DE SUCO DE LARANJA  

2 TIRAS DA CASCA DA LARANJA  

2 COPOS DE AÇUCAR  

2 COPOS DE FARINHA DE TRIGO  

1 COLHER DE FERMENTO  

1 PITADA DE SAL  

  

MODO DE PREPARO  

  

BATA NO LIQUIDIFICADOR OS OVOS, ÓLEO, CASCA, AÇUCAR, SUCO E 

SAL, ATÉ QUE ESTEJA BEM MISTURADO.  

EM SEGUIDA ACRESCENTE A FARINHA DE TRIGO E CONTINUE BATENDO 

POR MAIS UM MINUTO. ACRESCENTE O FEREMENTO EM PÓ E DESLIGUE 

O LIQUIDIFICADOR. UNTE UMA FORMA E LEVE AO FORNO POR 

APROXIMADAMENTE 30 MINUTOS (DE ACORDO COM O FORNO). FAÇA O 

TESTE DO PALITO, QUANDO ESTIVER LIMPO, DESLIGUE O  

FORNO.  

  

 Registre esse momento de aprendizado com fotos ou vídeos.  

  

Recurso: celular, computador, ingredientes da receita.  

  

  

  

  

FONTE : BNCC  



https://pt.wikipedia.org/wiki/Ribeir%C3%A3o_Pires 

http://www.ribeiraopires.sp.gov.br/pontos-turisticos/pontos-turisticos  
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