
 

Quinta-Feira 

Programa de turismo educativo 

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 

Às margens do ribeirão. 

 

Letra e Música: Professor Américo del Corto 

Execução Coral da Igreja de Sant'Anna 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL MARIA GOMES DO PILAR 

Nome do aluno:  
  
  

Semana 3 

Professor: Cláudia, Débora, Maria de Jesus, Maria Gonzaga, 
Patrícia, Roberta, Silvia, Vanderleni e Vera 

Data: 18/3/2021 Turma: 
BERCARIO II  

Campos de Experiência:   Traços, Sons, cores e formas.  



 

Atividade: Hino da cidade de Ribeirão Pires 

Recurso: Vídeo. 

Estratégia:    Mediante a letra do hino da cidade de Ribeirão Pires, o adulto 

irá ler a letra do hino para a criança e, depois com a família irão ouvir o hino cantado que 

se encontra no link. 

Comemoramos o aniversário da cidade de Ribeirão Pires no dia 19 de março. 

Essa atividade contribuirá para o conhecimento do hino da cidade de Ribeirão Pires e o 

desenvolvimento da fala. 

Link do hino da cidade Ribeirão Pires: 

https://youtu.be/DiuB2qQPxTc  
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