
  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI  

Nome do aluno:   Semana 3  

Professor: Alexandre, Claudia, Cristiana, Dinair, Eliane, 

Maria do Carmo, Milene e Noeli.  

Data: 15/03/2021  Turma:  

Maternal A e  

Maternal B  

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

  

TEMÁTICA: TURISMO EDUCATIVO – RIBEIRÃO PIRES   

  

Estratégia de aprendizagem:  

No dia 19 de março, a cidade de Ribeirão Pires comemora 67 anos. Sendo assim, nessa semana 

nas atividades propostas, aprenderemos sobre os pontos turísticos, o hino e os símbolos da nossa 

cidade. Através do vídeo “Estância turística de Ribeirão Pires”, vamos conhecer hoje alguns pontos 

turísticos da cidade de Ribeirão Pires, como: Igreja Nossa Senhora do Pilar, Mirante Santo Antônio, 

Jardim Oriental, Vila do doce, Museu a céu aberto, entre outras atrações.  

Após o vídeo, podemos conversar com a criança sobre a cidade, faça alguns questionamentos para 

ela, tais como: Vocês já visitaram algum desses lugares do vídeo? Se sim, qual lugar vocês mais 

gostaram de conhecer e porquê? Se não, qual lugar vocês gostariam de conhecer? Em Ribeirão 

Pires também temos uma Estação de trem, você já andou de trem?  

Segue o link para assistir ao vídeo: 

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

  

 
    

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


  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI  

Nome do aluno:   Semana 3  

Professores: Reinaldo, Gilmar, Silvia, Carolina F., 
Eliana, Elaine, Carolina Q. e Ilma.  
  

Data: 15 /03/2021  Turma:  

Maternais C e 

Maternal D  

Campos de Experiência: Corpo, gestos e movimentos.  

  

TEMÁTICA: PROGRAMA DE TURISMO EDUCATIVO RIBEIRÃO PIRES  

  

Estratégia de aprendizagem:  

Localizada na quarta divisão, a pedra do elefante é um dos pontos turístico da cidade de Ribeirão 

Pires. Depois de assistir ao vídeo, separar folhas de papel (jornal, revistas ou folhetos), cola e um 

copo. Pedir para a criança confeccionar bolinhas de papel e uma maior, que se aproxime ao formato 

da Pedra do Elefante. Coloque o copo a frente da pedra (representada pela bola de papel), dê um 

pouco de bolinhas para cada participante e peça para eles tentarem acertar o copo as 

arremessando. Terminada as bolinhas, um círculo envolto da pedra do elefante deverá ser feito 

organizando o espaço turístico.  

  

Segue o link para assistir ao vídeo do Prof. Gilmar “Turismo educativo/ pedra do elefante Ribeirão 

Pires/SP”:  

https://www.youtube.com/watch?v=IkC-9qzbnhM&feature=youtu.be  

    

https://www.youtube.com/watch?v=IkC-9qzbnhM&feature=youtu.be

