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ATIVIDADE DE INGLÊS Nº 04 

PREZADOS PAIS: 
POR GENTILEZA, LEIAM AS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS.ELAS PODEM SER RESPONDIDAS NO 
CADERNO, NÃO É NECESSÁRIO IMPRIMIR. 

VAMOS APRENDER NOVAS PALAVRAS EM INGLÊS? 

GREETINGS - CUMPRIMENTOS 

 

ATIVIDADES: 

1) DESEMBARALHE AS LETRAS E FORME OS GREETINGS CORRETOS: 

 



 

Bons estudos! 
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Sexta-feira 

1 – Leia o texto abaixo. 

A ORIGEM DE RIBEIRÃO PIRES 

Você sabia que no século XVI, o território de Ribeirão Pires estava inserido em uma imensa 

aldeia tupiniquim chamada Geribatiba, nome derivado do Rio Jurubatuba-açú, hoje chamado de 

Rio Grande (no ABC) e Pinheiros (na Capital). 

Com o apossamento das terras pelos portugueses e a criação do sistema de sesmarias, o 

território de Ribeirão Pires foi incorporado aos domínios de Brás Cubas. Dadas as condições 

geográficas desfavoráveis da região serrana – floresta úmida e fechada, clima frio, forte neblina – 

a atual cidade de Ribeirão Pires serviu apenas como rota de acesso à Vila de São Paulo de 

Piratininga e não como local de assentamento.  

O nome do município de Ribeirão Pires atribuiu-se ao mestre de campo Antônio Pires de 

Ávila (militar) que tinha um sítio na região de Mauá e uma parte dele ficava na região noroeste de 

Ribeirão Pires, banhada por um pequeno ribeirão, denominado “dos Pires”. 

Segundo historiadores, foi a partir da década de 1980, em sua rápida passagem por esta 

região que desencadeou o nosso desenvolvimento.  

A origem do nome “Ribeirão Pires” 

No século XIX, a São Paulo Railway & Co. compra várias terras para a instalação da ferrovia. 

Em um de seus relatórios, a companhia cita a necessidade de construir pontes sobre o Ribeirão 

Pires e o Ribeirão Grande. O primeiro, localizado nas proximidades dos atuais bairros do Jardim 

do Mirante, Vila Suely e Bocaina e o segundo, nas imediações da atual Rua Capitão José Gallo. O 

nome “Ribeirão Pires” será gravado na história a partir da construção da primeira parada de trem, 

em 1885, então chamada de “Estação do Ribeirão Pires” – até essa data, a localidade era chamada 

de Pilar ou Caguaçú. 
 
Emancipação e início da transição da ocupação rural para a urbana (1954-1976): 
 

A emancipação de Ribeirão Pires é um processo que decorre das transformações territoriais 

da região hoje denominada Grande ABC Paulista, à época chamada apenas de município de São 

Bernardo. Em janeiro de 1939, Ribeirão Pires passa a ser distrito do município de Santo André. Em  
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30 de abril (de 1953) é entregue à Assembléia Legislativa a representação que reivindica a 

elevação de Ribeirão Pires à condição de município". Em 31 de dezembro de 1953, Ribeirão Pires, 

com cerca de 15 mil habitantes, emancipa-se do município de Santo André.  

 
Alguns pontos turísticos da cidade 

     
  Estação ferroviária de Ribeirão Pires          Vila do Doce em Ribeirão Pires 

  

      

  Jardim Oriental – Paço municipal                       Capela Santo Antônio 

 

2 - Após ler o texto e observar as imagens, você fará uma homenagem ao município por seu 

aniversário no dia 19 de março. Você criará uma história em quadrinhos contendo as informações 

dadas acima. Use sua criatividade! Não esqueça de seguir as caraterísticas dos quadrinhos. Faça 

no caderno e pinte bem bonito. 
 

 

 Não esqueça do cabeçalho e do uso da letra cursiva. 

 

Orientações: 
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 Sexta-feira 

 

  

 

 

 

 

 

Os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ... são denominados números naturais. A sequência desses números 
é infinita e todo número natural pode ser escrito com os dez símbolos que você conhece: os 
algarismos.  

 

 

 

 

 

 

 

1. Em seu livro didático “Nosso Livro de Matemática”, resolva os exercícios 
da página 17. 
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Números naturais 

 

Roteiro: 


