
 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 3 

Professores: Cristiana, Cláudia, Eliane e Milene/ 
Alexandre, Maria do Carmo, Dinair e Noeli. 

Data: 16/03/2021 Turma: 
Maternal A e 
Maternal B 

Campos de Experiência: Traços, sons, cores e formas 
 

TEMÁTICA: Turismo Educativo – Ribeirão Pires  

 

Estratégia de Aprendizagem: 

“Apresentação do Hino e dos símbolos da cidade.” 

Preparar um lugar aconchegante sentar se com a criança apresentar o Hino da cidade, fiquem em 

pé e junto com a criança cante/acompanhe o Hino da cidade. Em seguida explicar novamente sobre 

a cidade de Ribeirão Pires, que é uma cidade acolhedora e serrana. Vamos finalizar a atividade, 

acessando o link abaixo e apresente para a criança os símbolos da cidade. 

 

Segue o link para assistir ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=1ihi9f-l3vA  

 

 

 

 

  
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1ihi9f-l3vA


 
ESCOLA MUNICIPAL VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 3 

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

Data: 16/03/2021 Turma: 
Maternal C e 
Maternal D 

Campo de Experiência: Traços, sons, cores e formas. 

 

Temática: Programa de Turismo Educativo Ribeirão Pires 

 

Estratégia de Aprendizagem:  
Materiais Recicláveis: Rolinho de papel higiênico, tampinhas diversas, potes de iogurte/leite 
fermentado e outros. Cola branca e papéis variados coloridos. 
 
Nesta atividade apresentaremos um local apreciado por turistas em nossa Cidade de Ribeirão Pires 
é a Obra de São Jose de Inox localizada na Av. Francisco Monteiro s/n, Bairro Santa Luzia, obra 
do artista plástico e escultor Lúcio Bittencourt, conhecido mundialmente com suas obras 
espalhadas por diversos países realizam diversos trabalhos usando sucata de material em aço 
inoxidável e ferro. Utilizou nessa escultura aço inox doado pela Companhia Inox Tubos, instalada 
na cidade, esta obra é uma visão futurista do padroeiro da cidade.  
Conversar com a criança se gostou de conhecer a história do ponto turístico de nossa cidade. Em 
seguida com o exemplo da criatividade do artista estimular e junto com a criança criar uma obra ou 
brinquedo com material de sucata que tenha disponível. Desde já, parabéns pela participação e 
não deixe de compartilhar conosco.   
Segue o link com sugestões de brinquedos recicláveis: 

 https://pve.institutovotorantim.org.br/2020/05/04/aprenda-a-fazer-brinquedos-com-materiais-

reciclados/  
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