
 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 3  

Professor: Elaine, Maria, Renata, Tereza, Helena, 
Célia, Mirian, Kenia, Miriam, Najara, Francisca, 
Rosângela. 

Data:18/03/2021 Turma: 
Berçário IA e 
Berçário IB 

Campos de Experiência: Corpo, gestos e movimentos. 

 

TEMA: Programa de Turismo Educativo-Ribeirão Pires 

 

Estratégia de aprendizagem: 

Na atividade de hoje, vamos passear pela nossa cidade? Aproveite o dia e passeie com o seu 

pequeno e durante o passeio mostre e comente para a criança, onde estão, como é o lugar, 

incentivando a criança a observar e conhecer o local e o que tem nele. 

Não deixem de nos enviar vídeos, fotos ou relatos de como foi, onde foram se gostaram. 

Observação: Se o passeio não for possível no momento, sugerimos que mostre fotos da cidade 

que moram para as crianças e conversem com eles sobre.  

Seria interessante se o passeio ou as fotos fossem em lugares turísticos, porém compreendemos 

o momento que estamos passando e não esqueçam se for passear de tomar os cuidados 

necessários (máscara, distanciamento e higienização).  

Aproveitem este momento com seu pequeno.  

      

 

 



 
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: 18/03/2021 Turma: 
Berçário IC e 
Berçário ID 

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

 

Temática: Programa de Turismo Educativo – Ribeirão Pires 

Estratégia de aprendizagem: 

Esculturas de Lata em Ribeirão Pires 

Doada por uma empresa da cidade, esta escultura em material inoxidável é quase que uma 

réplica da escultura sobre o Morro de S. José, que tem o mesmo nome do Santo. Uma 

homenagem ao padroeiro do município, que tem sua comemoração no dia 19 de Março (Data do 

aniversário de Ribeirão Pires) - As esculturas localizadas próximo à Ponte Seca vieram 

posteriormente. 

      

Depois de conhecer algumas esculturas da cidade, o adulto poderá criar junto com a criança uma 

escultura com materiais recicláveis (garrafas pet, copos descartáveis, tampinhas de garrafa), cole, 

empilhe, encaixe e envie uma foto da escultura construída.  

 

Sugestão: Assistir junto com a criança o Tour geral pelos pontos turísticos da cidade de Ribeirão 

Pires, através do vídeo indicado neste link:  

https://www.youtube.com/watch?v=wLdpHR6njK8 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wLdpHR6njK8

