
 

 

 

ESCOLA MUNICIPALMARIA SIQUEIRA DE PAULA 

Nome do aluno: Data: 22/03/2021 Semana: 4 

22 a 26/03 Professora:  Turma: 3º ano A 

Componentes Curriculares: Matemática Entregar: No mesmo dia 

 

1. Observe os números a seguir e responda: 
 

398 670 80 521 47 302 609 

 

A) Qual desses números é o maior? Registre- o no quadro. 

 

    

 

B) Qual desses números é o menor? Registre- o no quadro. 

 

 

 

 

C)  Coloque os números em ordem crescente (um em cada linha) e escreva o nome de 

cada um por extenso: 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

ESCOLA MUNICIPALMARIA SIQUEIRA DE PAULA 

Nome do aluno: Data: 22/03/2021 Semana: 4 

22 a 26/03 Professora:  Turma: 3º ano A 

Componentes Curriculares: Língua Portuguesa Entregar: No mesmo dia 

Leia a história de Ribeirão Pires (se necessário, solicite auxílio de um adulto) 

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. A cidade tem como sua principal fonte de recurso o turismo, mas 

também apresenta bom mercado para os segmentos de móveis, cerâmicas, plásticos, vestuário 

e alimentos.  

Fonte: https://www.abcdoabc.com.br/ribeirao-pires/institucional 

http://www.abcdoabc.com.br/ribeirao-pires/
https://www.abcdoabc.com.br/ribeirao-pires/institucional


 

 

 

 

Com base no texto, responda as questões a seguir: 
 
 

A) Antes de se tornar uma cidade, como era utilizada essa região? 

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

B) A qual município Ribeirão Pires pertencia antes da sua emancipação e qual era seu 

nome? 

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

C) Como foi se formando a cidade de Ribeirão Pires? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

D) A partir de que ano Ribeirão Pires conseguiu sua emancipação e virou um município 

autônomo? 

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

E) Quais são as principais fontes de renda do município? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 


