
 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana: 3 

Professoras: Cristiane, Ellen, Francisca Glauce, Ivanilde, 
Luciana, Maria Aparecida, Maria de Lourdes, Marlene, 
Mariza, Marisa, Vanessa. 

Data: 15/03/2021 Turma: 
Berçário IIA e 
Berçário IIB 

Campos de Experiência: Escuta, fala, pensamento e imaginação. 
 

          

TEMÁTICA: PROGRAMA DE TURISMO EDUCATIVO - RIBEIRÃO PIRES 

 

Estratégia da atividade:  

O aniversário de nossa cidade está se aproximando, sendo assim a proposta dessa semana é 

conhecer os pontos turísticos da cidade de Ribeirão Pires. Esse o tema da semana nos oportuniza 

a conhecer um pouco mais a nossa cidade.  

Sendo assim, em um ambiente agradável assista ao vídeo “Estância turística de Ribeirão Pires” no 

link abaixo, junto com a criança, em seguida explique detalhadamente o que vocês viram no vídeo. 

Para melhor entendimento da criança faça uma roda de conversa com a família estimulando a 

criança a falar sobre os locais que ela gostaria de visitar pós pandemia. 

 

Segue o link para acessar ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=wLdpHR6njK8&feature=youtu.be 

   

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wLdpHR6njK8&feature=youtu.be


 

 

TEMÁTICA: Programa de Turismo Educativo - Ribeirão Pires 

 

Estratégia de aprendizagem: 

O aniversário de nossa cidade está se aproximando, e com o objetivo de trabalharmos o turismo 

educativo, pedimos que assista juntamente com a criança o vídeo “Estância Turística de Ribeirão 

Pires”. Em seguida, converse com a criança sobre o que viram no vídeo e fale para a mesma que 

dia 19 de Março comemoramos o aniversário de nossa cidade que completará 67 anos. 

Caso já tenham passeado em algum ponto turístico da cidade, compartilhe conosco como foi o 

passeio, fotos, o que a criança mais gosta neste (s) lugares. 

 

Segue o link para acessar ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=wLdpHR6njK8&feature=youtu.be 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 3 

Professoras: ANA CAETANO, ANA PAULA, 
ELIZABETE, KELLY, LUIZA, ROSELY, VANESSA 
ALINE, ANA CLAYDE, CASSIA, MARIA JOSE, 
GORETE e FABIANA. 

Data: 15/03/2021 Turma: 
Berçário IIC e 
Berçário IID 

Campos de Experiência: O eu, o outro e o nós. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wLdpHR6njK8&feature=youtu.be

