
 

 

SEGUNDA-FEIRA 26 DE OUTUBRO DE 2020. 

Atividade de Língua Portuguesa 

 

 

Escola: E. M. YOSHIHIKO NARITA 

Nome do aluno: Data:  Semana: 9 
26 a 30 de 
outubro de 2020. 
 

Professora: Paula Regina dos Santos Silva Turma: 4º ano  

Componente Curricular: Língua Portuguesa, Matemática 

e Interdisciplinares (Geografia, História e Ciências).  

Entregar: Através de fotos via WhatsApp 

até dia 30/10/2020. 

ATIVIDADES ADAPTADAS   

Habilidades: (EF12LP03) Copiar textos breves, mantendo suas características e voltando 
para o texto sempre que tiver dúvidas sobre sua distribuição gráfica, espaçamento entre as 
palavras, escrita das palavras e pontuação.  



 

 

TERÇA-FEIRA 27 DE OUTUBRO DE 2020. 

Atividade de Matemática 

 

 

 



 

Atividade de Língua Portuguesa 

 

1.) VAMOS OBSERVAR A PROPAGANDA: 

 

 

QUARTA-FEIRA 28 DE OUTUBRO DE 2020. 

Feriado do Dia do funcionário Público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

QUINTA-FEIRA 29 DE OUTUBRO DE 2020. 

Atividade de Língua Portuguesa 

 
 

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.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Virgem_do_Pilar
https://pt.wikipedia.org/wiki/1714
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ribeir%C3%A3o_Pires
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ribeir%C3%A3o_Pires
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_da_Serra


 

 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. 
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. 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/CONDEPHAAT


 

Leitura da semana: “A Fantástica Fábrica de Chocolate” 
 

Texto: Roald Dahl 
 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:ef4b258e-

bf31-46db-8d23-e61432c69fb3  

 

Faremos a leitura deste livro durante mês de outubro, o livro tem 30 

capítulos, se você ler um capítulo por dia terminara em um mês, mas acredito 

que quando você iniciar a viagem pela leitura, será levado a ler e terminar o 

mais breve possível.  

 

                     Boa leitura! 

                               Professora Paula!  

 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:ef4b258e-bf31-46db-8d23-e61432c69fb3
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:ef4b258e-bf31-46db-8d23-e61432c69fb3

