
 

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA  

Quinta - Feira 18/3  

1º Registrar o cabeçalho do dia e as atividades em seu caderno (seguindo o 
exemplo que já consta em seu caderno). 

  

2° ATIVIDADES NO LIVRO DIDÁTICO NOSSO LIVRO DE MATEMÁTICA. 

Retomaremos com as atividades do livro didático de MATEMÁTICA 
unidade I páginas 33 a 35. 

Página: 33 – Atividade de contagem e quantificação de elementos. 

Página: 34 – Desafio matemático envolvendo leitura, escrita, comparação e 
ordenação de números naturais. 

Página: 35 – Caça números, trabalharemos com sucessor e antecessor de um 
número. 
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TEXTO INFORMATIVO. 

LEIA ATENTAMENTE O TEXTO INFORMATIVO ABAIXO. 

A origem do nome “Ribeirão Pires” 

No século XIX, a São Paulo Railway & Co. compra várias terras para a              
instalação da ferrovia. Em um de seus relatórios, a companhia cita a necessidade             
de construir pontes sobre o Ribeirão Pires e o Ribeirão Grande. O primeiro,             
localizado nas proximidades dos atuais bairros do Jardim do Mirante, Vila Suely e             
Bocaina e o segundo, nas imediações da atual Rua Capitão José Gallo. O nome              
“Ribeirão Pires” será gravado na história a partir da construção da primeira parada             
de trem, em 1885, então chamada de “Estação do Ribeirão Pires” – até essa data,               
a localidade era chamada de Pilar ou Caguaçu. 

Surgimento e consolidação da ocupação rural (1896-1953): 

Com a inauguração da Parada de Trem de Ribeirão Pires, em 1885,           
pela São Paulo Railway, possibilitou-se a chegada de imigrantes italianos e a           
fundação do Núcleo Colonial de Ribeirão Pires em fevereiro de 1887. Logo em            
seguida, em 1888, começam a chegar os primeiros imigrantes italianos, e o           
desenvolvimento da pequena vila começa a se acentuar.  

Emancipação e início da transição da ocupação rural para a urbana 
(1954-1976): 

 A emancipação de Ribeirão Pires é um processo que decorre das           
transformações territoriais da região hoje denominada Grande ABC Paulista, à          
época chamada apenas de município de São Bernardo. Este processo começa           
em 1907, quando Ribeirão Pires perde seus domínios territoriais sobre a região do            
Alto da Serra, elevada a Distrito de Paz com o nome de Paranapiacaba. Junto             
com o Alto da Serra, saem de seu domínio as estações de Rio Grande (hoje Rio               
Grande da Serra) e Campo Grande. Em janeiro de 1939, Ribeirão Pires passa a              
ser distrito do município de Santo André. Uma década depois, surge a SARP             
(Sociedade Amigos de Ribeirão Pires), que nos anos seguintes liderou o           
movimento pró-emancipação da cidade". O movimento cresce e se organiza de tal            
modo que em 30 de abril (de 1953) é entregue à Assembléia Legislativa a            
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representação que reivindica a elevação de Ribeirão Pires à condição de           
município". Em 31 de dezembro de 1953, Ribeirão Pires, com cerca de 15 mil           
habitantes, emancipa-se do município de Santo André.  

Consolidação da ocupação urbana (1977-1996): 

Com a forte industrialização do Grande ABC Paulista iniciada pelo Plano de           
Metas de Juscelino Kubitschek no final da década de 1950, a abertura da Rodovia           
SP-31, a conclusão do desmonte do antigo Morro Santo Antônio (1976) e o             
surgimento do Centro Comercial (ou Centro Novo), Ribeirão Pires começa a           
ganhar contornos de cidade e entra em uma nova era, com a elevação do              
adensamento populacional e a formação de habitações justapostas entre si. Em           
março de 1971, inaugura-se o Paço Municipal Arthur Gonçalves de Souza Junior.           
Em 1975, são finalmente iniciadas as obras de remoção do antigo Morro Santo            
Antônio para a abertura do Centro Comercial. Com 50 mil habitantes, começam a             
surgir novos loteamentos e bairros e a ocupação começa a se tornar um problema              
para as administrações municipais[15]. Em novembro de 1976, a Lei Estadual           
1.1172 passa a classificar Ribeirão Pires como Área de Proteção e Recuperação            
de Mananciais, tornando obrigatória a preservação da Bacia Billings, Tamanduateí          
e Guaió. Em 6 de julho de 1986, Ribeirão Pires ganha o seu primeiro terminal              
rodoviário e a cidade se torna Município de Interesse Turístico. 

Estância Turística: 

A conquista do título de Estância Turística (1998) representou uma batalha           
árdua - desde 1959 -, quando não uma possibilidade remota. O encadeamento de             
esforços, na esfera da legislação estadual e dos investimentos infraestruturais no           
município, foi preponderante para a sua realização. Contudo, para que este projeto            
se tornasse realizável, a cidade experimentaria um percurso de quatro décadas de            
espera e inúmeras proposituras fracassadas. Após alcançar o título de Município           
de Interesse Turístico (MIT), em 1986, foi somente em dezembro de 1998, após             
oito proposituras, que a cidade constituiu como Estância Turística, evento este           
oficializado pela Lei Estadual 10.130, sancionada pelo governador Mário Covas.  

 

Texto: 
Marcílio Duarte  
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Disponivel em https://www.ribeiraopires.sp.gov.br/historia/historia  
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Podemos representar um objeto ou uma paisagem de diferentes 
formas, dependendo do ponto de vista do qual os observamos.  

EM HOMENAGEM AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE RIBEIRÃO 
PIRES, FAREMOS UM TRABALHINHO BIMESTRAL.  

SIGA OS PASSOS PARA MONTAGEM DO SEU TRABALHO. 
1° PEGUE UMA FOLHA DE PAPEL QUE VOCÊ TEM DISPONÍVEL, PODE 

SER SULFITE, ALMAÇO OU O PRÓPRIO CADERNO. E ESCOLHA UM PONTO 

TURÍSTICO DA CIDADE. 

2° FAÇA O CABEÇALHO E USE O TÍTULO : 

TRABALHO INTERDISCIPLINAR, ILUSTRAÇÃO DO MAPA REFERENTE AO PONTO 

TURISTICO ______ (COLOCAR O NOME DO PONTO TURÍSTICO QUE VOCÊ 

ESCOLHEU) NA CIDADE DE RIBEIRÃO PIRES. 

3° AGORA QUE VOCÊ JÁ ESCOLHEU O PONTO TURÍSTICO, FAÇA UM 

MAPA DE COMO CHEGAR NESSE LOCAL. FAÇA-O BEM ILUSTRADO E 

COLORIDO.  

ATENÇÃO! 
4°APÓS CONCLUIR A ATIVIDADE, ENVIAR A FOTO (BEM NÍTIDA) 

ATRAVÉS DA MÍDIA SOCIAL DA PROFESSORA (WHATS APP) ATÉ A 

SEGUNDA-FEIRA DIA 22 DE MARÇO.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


