
 

 

 

SEXTA-FEIRA – 30 DE OUTUBRO DE 2020 
 

Atividades do Projeto Interdisciplinar da Escola  

 

“Uma viagem pelos pontos turísticos de Ribeirão Pires” 

 

Capela Nossa Senhora do Pilar 

A Capela de Nossa Senhora do Pilar, conhecida popularmente 
como Capela do Pilar, é um templo católico consagrado à Virgem do Pilar, 
fundado em 25 de março de 1714, e localizado no município de Ribeirão 
Pires (antigamente localizada no bairro de Caguaçu). É o segundo templo 
religioso mais antigo da região do Grande ABC, sendo considerado o templo 
mais antigo a capela de Santa Cruz, em Rio Grande da Serra, datada de 
1600, que foi demolida e uma outra foi construída em seu lugar com o nome 
de São Sebastião. 

Algumas curiosidades da sua História 

 O nome do atual bairro do Pilar era bairro de Caguaçu (do tupi, Caá-

ig.açu = mata grande e úmida ou floresta grande e úmida). 

 O dia da fundação da capela foi 25 de março de 1714.  

 Sua torre sineira foi erguida em 1809. 

 Em 1831, o povoado que ali vivia transformou-se no Bairro do Pilar, ficando 
vinculado à recém criada Freguesia de São Bernardo.  

 A Capela do Pilar, tombada em 1975 pelo CONDEPHAAT (Conselho de 
Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico do Estado 
de São Paulo), transformou-se hoje em um importante exemplar arquitetônico 
do século XVIII.  
De pequenas dimensões, apresenta em sua elevação frontal uma torre e, no 
trecho que corresponde à nave, apenas uma porta, com verga em arco pleno. 
Lateralmente, a fachada apresenta uma varanda reentrante, típica das 
construções bandeiristas. A edificação chegou até os dias de hoje praticamente 
inalterada. 
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Em 1985, iniciou-se a sua restauração, finalizada em 1987. Em 2008, ocorreu 
a sua segunda restauração, ambas coordenadas pelo CONDEPHAAT. 
 

 

 

 

AGORA EM UMA FOLHA DE SULFITE, FAÇA UM DESENHO DA CAPELA 
DO PILAR. PINTE BEM BONTO PARA REALIZARMOS UMA EXPOSIÇÃO 
NO GRUPO. DEPOIS DE FAZER O DESENHO E PINTAR POSTE UMA FOTO 
NO GRUPO DA SALA. 

 

Livro Ápis de Língua Portuguesa: 
 

Atividades das pág. 179 
 

Veja como os recursos usados na escrita e a escolha das palavras do texto 
trazem sentido e produzem o efeito que se espera deste tipo de texto. 

 
Livro Nosso Livro de Matemática: 

 
Atividade da pág. 120 a 121. 

 

Vamos identificar regularidades em sequências? Sequência é seguimento que 
segue um determinado padrão. Podem ser números ou figuras, objetos, etc.  

Mas aqui veremos uma sequência de figuras com padrões regulares. 


