
 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 3 

Professor: Cristiana, Eliane, Cláudia, Milene, Alexandre, 
Dinair e Noeli 

Data 18/03/2021 Turma: 
Maternais A e 

Maternal B 

Campos de Experiência: Corpo, gestos e movimentos. 

 

TEMÁTICA: TURISMO EDUCATIVO – RIBEIRÃO PIRES 

 

Estratégia de aprendizagem: 

Durante essa semana vocês conheceram um pouco sobre a cidade de Ribeirão Pires, sua história, 

seus símbolos e pontos turísticos. Amanhã dia 19 de março, ela fará aniversário, 67 anos e para 

comemorar sugerimos que façam um desenho bem bonito para homenagear nossa querida cidade. 

Utilizem os materiais que tiver disponível em casa e não esqueça de compartilhar conosco essa 

belíssima arte. 

Materiais: Folha de papel, giz de cera, lápis de cor ou tinta guache. Use sua criatividade e arrase! 

Segue o link da receita para fazer tinta guache caseira: 

https://www.youtube.com/watch?v=uwzaL73tQnU  

 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uwzaL73tQnU


 

 

TEMÁTICA: PROGRAMA DE TURISMO EDUCATIVO RIBEIRÃO PIRES 

Estratégia de Aprendizagem:  

Conheceremos um pouco de um dos patrimônios da história de Ribeirão Pires, o museu Família 

Pires, localizado na Rua Miguel Prisco, número 286, suas principais características são sua 

arquitetura, que remete ao estilo neoclássico, a torre do relógio possui oito lances de escada e três 

pavimentos, seu mirante permite uma ampla visão da cidade e o relógio da torre que marca o 

horário oficial é o principal elemento de sua arquitetura.  

A proposta da atividade é apreciar o acervo de forma virtual do museu e fazer um relógio com a 

criança representando o que tem no museu, utilizando papelão ou papel cartão, ou um relógio feito 

com massinha, ou mesmo de caneta no braço da criança, nomeando os números. 

 

Acervo museu Familia Pires: 

https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x94ce6cf1ea23643d%3A0x69e26da32080f64f!3m1!7e115!4shtt

ps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNOc9NAuhfl059k1NAigLQSmN_87jGZAMfB

a7w8%3Dw260-h175-n-k-no!5sacervo%20museu%20ribeirao%20pires%20-

%20Pesquisa%20Google!15sCgIgAQ&imagekey=!1e2!2s8sTuMYJOwJtVrKfeChi4XA&hl=pt-BR  

 

Como fazer um relógio disponível no link: 

https://www.youtube.com/watch?v=a8XkYXidD1g 
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