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Construir e brincar com barquinhos de papel. 
 
Conheça a maravilhosa Estância Paulista com ótima estrutura para receber turistas. 
A Estância Turística de Ribeirão Pires, na região metropolitana do estado, integra um grupo de 
municípios conhecidos como Região do Grande ABC.  
Os municípios que fazem limite com Ribeirão Pires são: Ferraz de Vasconcelos, Rio Grande da 
Serra, Santo André e Mauá.  
O nome Ribeirão Pires, vem de um ribeirão que corta a localidade. Pires que por sua vez serve de 
homenagem a Antônio Pires de Ávila.  
A cidade é considerada Estância Turística pelo estado de São Paulo, por cumprir os pré-requisitos 
definidos. O clima, como em toda a região metropolitana de São Paulo, é subtropical. Verão pouco 
quente e chuvoso, e inverno ameno e de poucas chuvas, embora a umidade do oceano muitas 
vezes forma a típica neblina nas tardes de inverno, deixando o ar úmido e provocando garoa. 
Os pontos turísticos religiosos são: a Paróquia de São José conhecida como Igreja da Matriz; a 
Paróquia de Santanna; a Capela Sagrado Coração de Jesus; a Capela São Francisco de Assis; a 
Capela Santa Rita de Cássia e a Capela São Judas Tadeu. 
Os principais atrativos são: Vila do Doce onde se encontra quiosques de artesanato local e diversas 
opções de alimentação; a Pedra do Elefante é um dos primeiros pontos turísticos do município que 
teve como uma das principais atividades econômicas a extração e comércio de pedras; e o Mirante 
do Morro de Santo Antônio é um dos principais do município.  
Um ótimo lugar para se conhecer também é o castelo do Robson Miguel, que inclusive tem a 
primeira nascente que dá origem à Cidade de Ribeirão Pires, que se chamava Piqueri. 
São 33 nascentes, que vão se juntar no decorrer do percurso e deságua na represa Billings. Ou 
seja, nossa água é responsável pelo abastecimento de água de São Paulo.   
Após conhecer um pouquinho da história de Ribeirão Pires e saber que existem vários mananciais, 
vamos brincar um pouco? 
 
ATIVIDADE: Construir e brincar com barquinhos de papel. 
Com a ajuda do papai e da mamãe, encher uma bacia com água, criando assim, seu rio particular… 
Com ajuda do vídeo auxiliar, no link abaixo, construa um ou mais barquinhos de papel e coloque-
os para flutuar nas águas desse rio. 
https://youtu.be/fIP1GcVdw9M 

Registre esse momento! 
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Atividade 

 Painel virtual dos pontos turísticos de Ribeirão Pires 

 

Estratégia:  

Através de fotos dos pontos turísticos de Ribeirão Pires, a família juntamente com a criança irá 
montar um painel virtual. Em seguida através de uma roda de conversa irá mostrar as fotos para a criança 
e explorar seu conhecimento através das fotos. 

 

Fotos: https://images.app.goo.gl/2rVJHhc6iWZmBDcs9 

 

 

 

 

 


