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Olá, crianças como estão? Nesta semana, falaremos sobre a cidade de 

Ribeirão Pires que neste mês fará aniversário. 

Um pouco da história de Ribeirão Pires 
 

A história oficial atribui o nome do município de Ribeirão Pires ao mestre de 

campo Antônio Pires de Ávila. Porém, o militar morou muito brevemente em um 

sítio chamado Cassaquera, na beira de um córrego que leva o mesmo nome – 

região do atual município de Mauá. Seu sítio abocanhava uma parte 

considerável da região noroeste de Ribeirão Pires, banhada por um pequeno 

ribeirão, denominado “dos Pires”. Sabe-se que se estabeleceu nesse sítio por 

volta de 1716, quando retornou de uma de suas missões em busca de ouro. 

A cidade de Ribeirão Pires se formou a partir das últimas décadas do século 

XIX, até esta data, o território era denominado Caguaçú e não se constatou 

nenhum indício de formação urbana, apenas ocupação rural esparsa. 

Remanescente dessa época ficou unicamente a Capela do Pilar, principal 

testemunho edificado da passagem dos bandeirantes no Ciclo da Mineração. 

 Atividade: Roda de conversa sobre a cidade 

 Escolha um local acolhedor na sua casa e sente-se com a criança, faça uma 

roda de conversa com ela sobre a cidade. Diga coisas sobre a cidade onde 

mora, fale porque mora em Ribeirão Pires, se gosta do clima e da natureza. 

Mostre também algumas imagens dos pontos turísticos de Ribeirão, como a 

Vila do Doce, a Pedra do Elefante, o Mirante São José e a Igreja do Pilar, para 

que a criança conheça ou recorde desses pontos. Com as imagens 

apresentadas às crianças desenvolveremos a percepção visual. 



Diga-nos se você já fez algum passeio com a sua criança nestes pontos 

turísticos (não se esquecendo de seguir os protocolos de isolamento). Mande-

nos uma foto dessa atividade. 

Aqui fotos da cidade, uma antiga da cidade em desenvolvimento e outra mais 

atual. Como é linda nossa cidade! 

 

 


