
 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 3 

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

Data: 17/03/2021 Turma:  
Maternais A e 

Maternal B 

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

 

TEMÁTICA: Turismo Educativo - Ribeirão Pires 

Estratégia de aprendizagem: 

Vocês já conheceram um pouquinho da história de nossa cidade, seus símbolos e o hino municipal. Nesta 

atividade vamos apresentar alguns pontos turísticos da cidade de Ribeirão Pires.  

Será que você já conhece algum deles?  

Assista ao vídeo e em seguida, pergunte para a criança qual lugar elas mais gostou de conhecer. Caso 

tenham fotos de algum passeio realizado na cidade de Ribeirão Pires compartilhe conosco no grupo de 

whatsapp. Estamos ansiosos! 

 

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


 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 3 

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

Data: 17/03/2021 Turma: 
Maternal C e 
Maternal D 

Campo de Experiência: Escuta, Fala Pensamento e Imaginação. 

 

Temática: Programa de Turismo Educativo Ribeirão Pires 

Observem as imagens disponíveis de alguns pontos turísticos da nossa cidade de Ribeirão Pires. 

                   VILA DO DOCE                                                 TORRE DE MIROKU 

        

           CAPELA DO PILAR                                                PARQUE ORIENTAL 

   

 

 

 



 
    PARQUE PÉROLA DA SERRA                                JARDIM ORIENTAL 

               

MUSEU MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES                            SÃO JOSÉ DE INOX                             

       

Quais destes pontos turísticos você já visitou com seus familiares? O que mais chamou atenção? Em 

seguida fale por meio de um vídeo e/ou desenho (ilustração) e se preferir, poderá recortar e colar figuras, 

imagens que represente o Ponto Turístico que vocês mais gostaram de passear com seus familiares! Caso 

não tenha os pontos turísticos que vocês mais gostaram de visitar em nossa cidade você poderá 

descrever, utilizando uma das alternativas apresentadas. E para finalizar, ouçam o Hino de Ribeirão Pires 

e observem as cores de nossa bandeira.  

Segue o link para assistir ao vídeo: 

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

 

OBSERVAÇÃO: Compartilhe conosco, quais Pontos Turísticos vocês já visitaram e qual chamou 

mais sua atenção, caso tenha fotos nos envie também, vamos amar!    

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

