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

                                  

TEMÁTICA: PROGRAMA DE TURISMO EDUCATIVO – RIBEIRÃO PIRES 

 
Estratégia da atividade:  

Este PROGRAMA tem como um dos seus objetivos proporcionar incentivo para que realize 

passeios e visitas com os alunos da rede municipal aos parques, praças, monumentos, museus, 

teatros entre outros locais da nossa cidade. Como neste momento isso não poderá acontecer, 

pedimos aos pais e/ou responsáveis que assim que possível levem seus filhos para esses passeios 

conversando com eles sobre cada um dos locais. Por enquanto, nas demais atividades dessa 

semana vocês poderão mostrar vários locais através de fotos/vídeos e explicar que em breve vocês 

conhecerão juntinhos e em segurança esses pontos turísticos tão maravilhosos da nossa cidade. 

Segue sugestão: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponto turístico de Ribeirão Pires, o Jardim Oriental, fica localizado ao lado do Paço Municipal. Além 

da vegetação e árvores plantadas, como cerejeiras, também possui uma queda de água, lagos com 

muitos peixinhos e tartarugas. Caso já tenha conhecido algum desses lugares e tenha uma foto, 

nos envie, compartilhando conosco como foi e o que a criança achou do passeio. 

 



 

 

TEMÁTICA: Programa de Turismo Educativo - Ribeirão Pires 

 

Estratégia de aprendizagem: 

Buscar o melhor momento da rotina, pegar duas sacolinhas plásticas, sentar com a criança e 

entregar a ela uma sacolinha e a outra deve ficar com você (adulto). Ensinar para a criança o 

barulho do trem em ritmos diferentes mexendo a sacolinha plástica. Depois de brincar um pouco 

com os sons produzidos pela locomotiva, cantar a música que está no link abaixo. 

 

Segue o link para acessar ao vídeo e se inspirar de como será a brincadeira musical: 

https://www.youtube.com/watch?v=JYwIyICZfN4 

 

Observação: Apresente as fotos abaixo da estação de trem, converse com a criança sobre a 

Estação de trem de Ribeirão Pires, se ela gosta de andar de trem? 
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https://www.youtube.com/watch?v=JYwIyICZfN4

