
 
 
 
 
 

 
ESCOLA: ESTÂNCIA DELFIS 
NOME DO ALUNO: DATA:17/03/2021 SEMANA: 03 
PROFESSOR: Renata da Silva Brandão TURMA:MINI 

MATERNAL A 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: “O EU, O OUTRO E O NÓS” “CORPO, GESTOS E 
MOVIMENTOS” “TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS” 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02EO04) Comunicar-se com os colegas e os adultos, 
buscando compreendê-los e fazendo-se compreender. (EI02CG05) Desenvolver 
progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, 
folhear, entre outros. (EI02TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em 
brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. 

 

 
TEMÁTICA: 19 DE MARÇO 
ANIVERSÁRIO DA CIDADE 

DE RIBEIRÃO PIRES 
 
A história de Ribeirão Pires remonta ao século XVII, quando a região do ABC 
começou a se desenvolver. Antes disso, essa região servia apenas como passagem 
para aqueles que iam da Vila Mogi para Santos ou São Paulo. Nesse período, 
Ribeirão Pires pertencia ao município de Santo André da Borda do Campo e tinha o 
nome de Caguaçu, que, na língua tupi, quer dizer "mata virgem” ou “mata grande". 
No século XIX, com a construção da ferrovia São Paulo Railway para escoar a 
produção de café até o porto de Santos, um novo povoado começou a se formar às 
margens da estrada de ferro. Nessa área, os empreendimentos mais comuns eram 
as madeireiras e as olarias, em razão da grande quantidade de madeira para a 
construção de dormentes e do solo argiloso. 
Em 1896, foi criado o distrito de Ribeirão Pires em São Bernardo. Entretanto, 42 
anos mais tarde, tal distrito foi transferido para a cidade de Santo André. Depois de 
mais alguns anos, em 1953, Ribeirão Pires conseguiu sua emancipação e se tornou 
município autônomo. Desde então, o local se desenvolveu bastante e hoje é 
considerado uma estância turística da região metropolitana de São Paulo. 

 
HINO DE RIBEIRÃO PIRES: https://youtu.be/DiuB2qQPxTc  
 
ATIVIDADE: PESQUISAR IMAGENS DOS PONTOS TURÍSTICOS DA CIDADE DE 
RIBEIRÃO PIRES. DEPOIS COLE NO ESPAÇO ABAIXO. 
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PROFESSORA: RENATA 
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