
 
 
 
 
 
 

 

O que acham de um passeio turístico virtual por Ribeirão Pires? 

É só clicar no link abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=uMmuI0-x00Q&feature=emb_logo 

Após esse passeio maravilhoso compare as duas imagens abaixo. Ambas são 
da igreja Nossa Senhora do Pilar. 

 

A Igreja de Nossa Senhora do Pilar é a mais antiga construção de Ribeirão 
Pires, com mais de três séculos de existência. De acordo com relatos 
históricos, o templo religioso foi erguido em 25 de março de 1714. A 
construção foi para o pagamento de uma promessa feita pelo Capitão Mor 
Antônio Corrêa de Lemos que trouxe a imagem da Santa, da Espanha. A 
Igreja foi abençoada pelo Frei Pacífico e é toda feita com arquitetura de 
taipa, um símbolo arquitetônico do século XVIII. 
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O local é um dos mais belos pontos turísticos da Estância e recebe moradores e 
visitantes durante todo o ano. A edificação conserva-se praticamente inalterada 
após restaurações. 

Agora é a sua vez, encontre na internet um ponto turístico de Ribeirão pires 
antigo e atual, imprima, cole no caderno e explique. Caso você não consiga 
imprimir, pode desenhar (colocando o nome do ponto turístico). 

 

PRODUÇÃO DE TEXTO 

Escreva um texto contando um pouco sobre o que você acha da cidade de 
Ribeirão Pires. Não se esqueçam dos parágrafos e pontuações. 
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Esta é a representação da vista superior de uma sala de aula. 

Localizem as carteiras onde se sentam os alunos de acordo com as 
orientações e nomeie-as. 

 

1- Cauê senta-se atrás do 
Daniel. 

2- Maria é a aluna que senta 
mais longe da professora. 

3- Daniel senta-se ao lado de 
Bruno. 

4- Ana senta-se atrás de 
Mariana. 

5- Bruno se senta entre Ana e 
Daniel. 

6- Mariana senta-se próxima a 
porta. 

 

 

 

Complete os relógios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a leitura da semana clique no link abaixo e divirta-se. 

http://espacodeleitura.labedu.org.br/livros/dois-irmaos/?leitor=1 

Para se divertir ainda mais, clique no próximo link para jogar. 

http://espacodeleitura.labedu.org.br/jogos/dois-irmaos/?jogo=relacione-2 

 


