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TEMÁTICA: PROGRAMA DE TURISMO EDUCATIVO – RIBEIRÃO PIRES 

Estratégia da atividade:  

Conhecendo a nossa bandeira:  

Nosso tema dessa semana tem a intenção de proporcionar o resgate e a valorização da nossa 

cidade. Mostrar às crianças a história do Município, pois é nela que vivemos e nos tornamos 

cidadãos, e para a maioria das pessoas é a única experiência de vida em sociedade. Por isso a 

necessidade e importância de conhecer e cuidar bem deste patrimônio. 

Sendo assim, na atividade de hoje, apresente para a criança a Bandeira da nossa Cidade e suas 

cores, após a apresentação peça que ela procure objetos e/ou brinquedos diversos que tenham as 

mesmas cores da bandeira. É importante que você solicite à criança uma cor de cada vez e 

compare com a Bandeira de nossa Cidade. 

 

Segue o link para acessar a imagem da Bandeira: 

https://www.mbi.com.br/mbi/biblioteca/simbolo/municipio-ribeirao-pires-sp-br/  

 

 

 

 

https://www.mbi.com.br/mbi/biblioteca/simbolo/municipio-ribeirao-pires-sp-br/


 

 

TEMÁTICA: Programa de Turismo Educativo - Ribeirão Pires 

 

Estratégia de aprendizagem: 

Assistir novamente com a criança ao vídeo “Estância Turística de Ribeirão Pires” e conversar sobre 

um dos pontos turísticos mais frequentado de Ribeirão Pires, a Vila do Doce. Mostrar a imagem da 

vila do doce para que criança observe, em seguida permita que ela se expresse falando sobre o 

lugar e o que ele mais gosta. Finalize esse momento, propondo de fazer junto com a família a 

receita de um doce que a criança mais gosta. Compartilhe conosco uma foto, vídeo ou relato de 

qual doce foi o escolhido. 

Segue o link para assistir ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=wLdpHR6njK8&t=6s 
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