
 

 

 

 

 

 

 

 

O momento cívico é 
uma oportunidade de 
reafirmar valores 
como a ética, o 
respeito e a 

cidadania. Acreditamos que o amor à pátria deve ser 
revelado no dia a dia e como escola, temos papel 
fundamental nesse processo de educação e 
conscientização cívica. Seguindo o decreto de LEI 
MUNICIPAL nº3,651 de 29/10/1993 – Estabelece 
obrigatoriedade da entoação de Hino oficial de 
Ribeirão Pires. Apresentaremos o hino da cidade aos 
nossos pequeninos. 

ESCOLA MUNICIPAL OLÍVIA MARQUES PETRILLI 

NOME DO ALUNO: DATA: 01/07/2021 SEMANA: 17 

PROFESSORES: KATE, PATRÍCIA, ELEUSA ELISANGELA, REGINA E 
RENATA  

TURMA: BERÇÁRIO IA 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: “ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO” 

BERÇÁRIO IA 

QUINTA-FEIRA 

CICLO JUNINO 



 

Atividade: para esse momento cívico, escolhemos 
uma bela composição do hino com imagens da nossa 
cidade, para nossas crianças apreciarem e se 
familiarizarem com o hino. Escolha um local calmo da 
sua casa onde a criança possa se concentrar e ter 
atenção ao vídeo, para vocês participarem juntos. 
Não esquece de registrar esse momento. 

            

Link: https://youtu.be/1ihi9f-l3vA  

Recurso: aparelho de mídia. 

 



 
 

ESCOLA MUNICIPAL OLÍVIA MARQUES PETRILLI 

NOME DO ALUNO: DATA 01/07/2021 SEMANA: 17 

PROFESSORES: ÁVILA, CÉLIA, DANIELLE, 

MEIRE, ROSELAINE, ROSIANE.  

TURMA: 
BERÇÁRIO I B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESPAÇOS, TEMPOS E 

QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES. 

 
 

BERÇÁRIO I B 

01 de julho – Quinta-feira  
Vamos participar: Hoje vamos plantar, 

vivenciando a prática do plantio e o 

cuidado com a 

natureza e a 

importância da 

proteção e a 

preservação do 

meio ambiente. 

 



 

ATIVIDADE: O responsável separará 

previamente uma garrafa pet ou 

potinho para plantar 

uma semente (feijão), 

que tem em casa, junto 

com a criança, 

acompanhe o 

crescimento lembrando-

se do ciclo da vida que ela nasce, cresce, 

reproduz e morre. Após plantar ouça a 

música, do Patati e Patatá. 

LINK: https://youtu.be/0TxzRT1hTE4 

RECURSOS:  Aparelhos de mídia (celular, 

Notebook ou tablet), sementes ou feijão, 
pote, algodão 
ou terra. 
 

 


