
 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 3  

Professoras: Elaine, Maria, Renata, Tereza, Helena, Célia, 

Mirian, Kenia, Miriam, Najara, Francisca, Rosângela. 

Data:16/03/2021 Turma: 

Berçário IA e 

Berçário IB 

Campos de Experiência: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

 

TEMA: Programa de Turismo Educativo - Ribeirão Pires 

 

Estratégia de aprendizagem: 

Nossa cidade de Ribeirão Pires é privilegiada com recursos hídricos que a represa Billings 

nos oferece, além de oferecer a beleza da fauna e da flora. 

Se possível, sugerimos que vocês realizem um passeio turístico e mostre a beleza natural 

que existe nessa cidade para a sua criança. Explicando o quanto é importante a fauna e a 

flora na natureza e registre esse momento com uma fotografia, vídeo ou um relato de como 

foi esse momento com o seu pequeno.  

Observação: Se não for possível fazer esse turismo devido ao momento de pandemia, 

poste no grupo foto de um passeio que fez com sua criança quando ainda não estávamos 

vivendo essa fase tão difícil. 

 

 

 

 

 



 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 3 

Professoras: Adriana Serpa, Elisete, Sarah, Viviane, 
Juliana Fortunato, Talita e Vanuza/ Cristiane, Jahine, 
Maria de Lourdes, Roberta, Delzi, Valcicleide e 
Valdinéia. 

Data: 16/03/2021 Turma: 
Berçário IC e 
Berçário ID 

Campos de Experiência:  Corpo, gestos e movimentos. 

 

Temática: Programa de Turismo Educativo – Ribeirão Pires 

 

Estratégia de aprendizagem: 

Nossa cidade apresenta um ponto turístico que muitos munícipes ainda não conhecem, 

mas na atividade de hoje poderemos conhecer um pouquinho através do link abaixo: 

 

Segue o link para acessar ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=Zm2L5fmfBq8&feature=youtu.be  

 

Após assistir ao vídeo indicado, separe alguns potes (de cozinha, descartáveis, potes 

vazios de margarina, iogurte etc.) e peça para a criança empilhar potes ou brinquedos de 

maneira que fiquem alto como a torre que vimos no vídeo. Envie uma foto da torre 

construída pela criança no grupo de whatsapp da sala. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zm2L5fmfBq8&feature=youtu.be

