
 
 

ESCOLA MUNICIPAL: Irmã Maria Bernadete Bandeira de Seixas 

Nome do aluno:  Semana 3 

Professor: Roseli, Geane, Marina, Mirian, Franceli. Data: 18/03/2021 Turma: BI A 

Campos de Experiência: Traços, Sons, Cores e Formas. 
 

TEMA: Aniversário de Ribeirão Pires 
 

ATIVIDADE: Hino da Cidade  
Olá famílias! 

 
No dia 19 de Março será comemorado o aniversário de nossa Cidade. Vamos então comemorar? 

 
Vamos apresentar à criança o Hino de Nossa Cidade: 

https://www.youtube.com/watch?v=pgOFAIbXlKk&ab_channel=SzederLaci 
 

Hino de Ribeirão Pires - SP 
 

Ribeirão Pires cidade serrana, 
Acolhedora saudável humana, 
Deste Brasil pequenina fração, 

Mas muito grande no meu coração, 
 

Com tua nevoa ou frio garoar 
Ou então com o sol a brilhar. 
Ribeirão Pires cidade serrana, 

O teu povo de ti se ufana. 
 

Berços de bravos imigrantes, 
Que de suas pátrias distantes 

Um dia partiram a buscar, 
Nova vida no além mar 

 
Teu nome é Ribeirão Pires, 
Homenagem a Família Pires 

Pioneiros desta região 
As margens do Ribeirão. 

 

Utilize colheres de inox ou madeira para que as crianças acompanhem a melodia, batendo umas nas outras 
produzindo diferentes sons, com as diferentes colheres. 

 
 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pgOFAIbXlKk&ab_channel=SzederLaci


 
ESCOLA MUNICIPAL IR. MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

Nome do aluno:  Semana 3 

Professor: Adriana, Andréia, Elva, Lucimar S., Lucimara 
B., Nalva, Orlanda, Sandra F., Tânia, Yolanda 
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TEMA: Aniversário de Ribeirão Pires 

 

ATIVIDADE: Hino Municipal de Ribeirão Pires 

      
 

Olá, família! 
  

Dia 19/03 é feriado municipal devido o “Aniversário de Ribeirão Pires” 

Como proposta de atividade pedagógica iremos apresentar às nossas crianças o Hino Municipal de 

Ribeirão Pires, um dos símbolos da nossa cidade, da nossa cultura, da nossa história.  

Quando a criança ouvir a música do hino de Ribeirão Pires, talvez pela primeira vez, ela poderá 

achar “bem animadinha”, o importante é que a criança possa familiarizar-se ao som, ouvindo o 

ritmo, tentando acompanhar a letra, repetindo algumas palavrinhas, desenvolvendo a percepção 

auditiva. Se possível, repita a música pelo menos duas vezes. 

 

 

 

Link da música: https://www.facebook.com/profclovisvolpi/videos/447324756411323/  

TEMPO ESTIMADO: 10 minutos  

 

*Conte-nos como foi esta atividade, mandando fotos e vídeos no grupo do whatsapp. 

Ótimo feriado!  

https://www.facebook.com/profclovisvolpi/videos/447324756411323/

