
 
ESCOLA MUNICIPAL YOSHIHIKO NARITA 

Nome do aluno:  Semana 2 

Professor: Amanda, Andrea, Daiana, Daniele, 
Eunice e Iolanda. 

Data: 18/03/2021 Turma: 
Maternal A e B  

Campos de Experiência: O eu, o outro e o nós. 
Atividade: Conhecendo o hino de Ribeirão Pires. 

 

A importância de conhecer e cantar o hino da nossa cidade "Ribeirão Pires" na Educação 

Infantil é trabalhar a cidadania e obter o amor a nossa cidade, é importante que desde 

cedo formemos conceitos cívicos em nossas crianças. 

Em 1953, Ribeirão Pires conquistou sua emancipação política. Então um jovem professor 

de música teve uma ideia: Agora que somos uma cidade livre, por que não termos uma 

música para representar esse importante ponto histórico. Então, esse professor de música 

de nome Américo Del Corto, nascido em Ribeirão Pires no dia 23/09/1921, trabalhou 

longos anos para chegar aos versos populares atuais do que hoje conhecemos como 

Hino de Ribeirão Pires. 

Esse Hino foi criado em 1974, mas só foi oficializado em 1988. 

Material necessário: Celular ou notebook. 

Como realizar a atividade:  

Como realizar a atividade: Em um lugar tranquilo da casa, converse com seu filho(a) 

sobre a atividade, que será ouvir o Hino de Ribeirão Pires. Diga que o Hino de Ribeirão 

Pires foi escrito por Américo Del Corto, mostre a foto para a criança. 

Explique para seu filho(a) que ao ouvirmos o Hino de nossa cidade devemos ter a postura 

adequada, devemos ficar em pé e em silêncio.  

 

 Américo Del Coro, escritor da letra do hino de Ribeirão Pires. 



 
 

Segue a letra do Hino de Ribeirão Pires. 

HINO 

Ribeirão Pires cidade serrana 

Acolhedora, saudável, humana 

Deste Brasil pequenina fração 

Mas muito grande no meu coração 

 

Com tua névoa e frio garoar 

Ou então com o sol a brilhar 

Ribeirão Pires cidade serrana 

O teu povo de ti se ufana. 

 

Berço 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. 

 

Letra e Música: Professor Américo Del Corto. 

 



 
Agora acesse o link abaixo e em família ouçam o Hino de Ribeirão Pires. 

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

 

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

