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Quinta-feira 04/03/2021 

 A cidade de Ribeirão Pires  encontra-se em em área de      manacial. 

    Você  sabe o que é manancial? 

   Na aula de hoje você vai pesquisar, registrar, assistir  

 vídeo e  cantar. 

. 

MANANCIAL   

1. Pesquise e registre no caderno o que é manancial. 

2.  Acesse o link para assistir o vídeo. 

https://youtu.be/sMgCgImKCKw 

3. Leia abaixo a  letra da música “Planeta água” 

 

Água que nasce na fonte 
Serena do mundo 
E que abre um profundo grotão 
Água que faz inocente 
Riacho e desagua 
Na corrente do Ribeirão 

Águas escuras dos rios 
Que levam a fertilidade ao sertão 
Águas que banham aldeias 
E matam a sede da população 

Águas que caem das pedras 
No véu das cascatas 
Ronco de trovão 
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E depois dormem tranquilas 
No leito dos lagos 
 No leito dos lago 

Água dos igarapés 

Onde Iara mãe d'água 
 É misteriosa canção 

 Água que o sol evapora 
 Pro céu vai embora 
Virar nuvens de algodão 

Gotas de água da chuva 
Alegre arco-íris 
Sobre a plantação 
Gotas de água da chuva 
           Tão triste são lágrimas 

Na inundação 

Águas que movem moinhos 
 São as mesmas águas 
         Que encharcam o chão 
E sempre voltam humildes 
 Pro fundo da terra 
Pro fundo da terra 

Terra! Planeta água 
Terra! Planeta água… 
 

Guilherme Arantes 
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ATIVIDADE DE MATEMÁTICA 

    Ribeirão Pires faz parte da Região Metropolitana de  São 
Paulo? 

      Hoje você vai saber quais são as cidades que fazem parte  

desta região e pesquisar sobre a população de cada cidade. 

 

 
Ordens e Classes 

 

1. Leia o texto  e observe o mapa  
 
 O Grande ABC está inserido a sudeste da Região Metropolitana de 
São Paulo e é composto por sete municípios: Santo André, São 
Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão 
Pires e Rio Grande da Serra. 

 

2. Pequise e registre no caderno o número de habitantes que há  
em cada uma das 7 cidades que fazem parte da região 
Metropolitana de São Paulo e na frente de cada número 
escreva quantas ordens e quantasclasses há em cada um. 
 

 
Bom estudo! 


