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Escola Municipal Professor Sebastião Vayego De Carvalho 

Nome do aluno:  Semana 3 

Professor: Luciana, Abigail e Claudia  Data: 16/03/2021 Turma: 4º ano A, B e C 

Componente Curricular: História Entregar até: 22/03/2021 
                                          

                                  Faça o cabeçalho todos os dias no início da aula  

                                  Escreva o nome da disciplina. 

                                  História  

 

Na aula de História, vamos entender um pouco sobre quando foi fundada a cidade de Ribeirão 

Pires, o que é emancipação, quando o município foi emancipado e porque a cidade passou a ser 

turística. 

 Leia o texto com muita atenção para você conhecer um pouco da história de Ribeirão Pires. 

Ribeirão Pires 

 

 

 

 

 

 

 

 

A história de Ribeirão Pires remonta ao século XVII, quando a região do ABC começou a 

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 Borba do Campo, e tinha o nome de Caguaçu, que na língua tupi, quer dizer “mata 

grande”, ou “mata virgem”. 

Origem do nome “Ribeirão Pires”. A historiografia oficial atribui o nome do município de Ribeirão 

Pires ao mestre de campos Antônio Pires de Ávila. 

 Com a construção da ferrovia São Paulo Railway, no século XIX, para escoar a produção de café 

até o Porto de Santos, um novo povoado começou a se formar às margens da estrada de ferro. 
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Nesta área, os empreendimentos mais comuns eram, as Madeireiras e as Olarias, em razão da 

grande quantidade de madeiras para 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. Tornou- se Município em 30 de dezembro 

de 1953, quando foi desmembrada de Santo André. Sua data oficial de emancipação político- 

administrativa foi instituída em 1º de janeiro 1954 pela Lei Municipal 2.463/1983, sendo 

comemorado o seu aniversário no dia 19 de março, em homenagem a São José, Padroeiro da 

cidade. 

Ribeirão Pires conseguiu sua emancipação (tornar independente) e se tornou Município 

autônomo. Desde então, o local se desenvolveu bastante, e hoje considerado uma “Estância 

Turística,” título concedido pelo governo do estado de São Paulo a municípios que apresentam 

características turísticas e determinados requisitos como: condições de lazer, recreação, recursos 

naturais e culturais específicos. 

Ribeirão Pires e o significado do Brasão 

A Lei Municipal número 143, de 5 de setembro de 1957, instituiu o Brasão de Armas do Município.  

Normalmente o Brasão é reconhecido por quem é da cidade, mas não se sabe o real significado 

de cada parte. 

- Escudo redondo partido e cortado, tradicionalmente usado no Brasil. 

- No primeiro vermelho simboliza a luta de todos aqueles que fizeram a Ribeirão Pires de hoje. 

- A flor Liz de prata, símbolo de pureza, evoca o seu Santo Padroeiro – São José – e por analogia, 

a crença religiosa dos munícipes. 

- O azul no segundo representa o céu e o clima ameno da cidade. A cruz de Santo André de ouro 

lembra o berço onde nasceu Ribeirão Pires; desde a tradicional Vila de Santo André da Borda do 

Campo. 

- No terceiro, o verde põe em evidência as terras de cultura da orla municipal, representando ainda 
a esperança dos munícipes em elevar ainda mais a cidade. 

A faixa prata, em forma de onda evidencia o tradicional Ribeirão Pires que serpenteia 

graciosamente dentro do perímetro municipal, e, que emprestando o nome a cidade, dá ao escudo 

a graça que caracteriza o lendário fio de água. 

- A coroa de ouro em cima do escudo é o símbolo universal de emancipação política dos Municípios. 

- As chaminés em cor natural que ladeiam o escudo representam o que foi a maior fonte de 

progresso do Município – as olarias. 
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- Na listra prata, as datas de 1896 e 1953 representam: o ano em que o distrito foi elevado à 

categoria de Município, respectivamente. 

- A palavra Ribeirão Pires é a própria denominação da cidade, identificando também o escudo.  

                

 

 

               Brasão                                                                           Bandeira de Ribeirão Pires 

          

 

 

 

 

https://www.abcdoabc.com.br/ 

 

Responda: 

1) Quando a Região do ABC começou a se desenvolver, de acordo com o texto? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2) Em que ano foi criado o Distrito de Ribeirão Pires? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3) Quando ocorreu a emancipação de Ribeirão Pires?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4) Quantos anos Ribeirão Pires irá completar este ano? 
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

     

 

5) Escreva um pouco sobre o que você mais gosta em Ribeirão Pires. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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Geografia 

Na aula de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre a localização do município de Ribeirão 

Pires, seus bairros, entender a diferença entre cidade e município e saber um pouquinho sobre os 

Pontos Turísticos, conhecer alguns da cidade. 

Observe o mapa de Ribeirão Pires que está abaixo: 

 

 

 

 

 

  

 

Você sabe qual é a diferença entre município e cidade? 

Município: envolve toda a demarcação espacial, o contorno da área (que neste caso, do mapa 

acima, o contorno aparece em azul). Nesta área territorial total, é administrada por um prefeito e o 

conjunto de vereadores.  

A cidade por sua vez, está dentro do município, e é possível observar as áreas de maior 

concentração populacional, urbanizada, maior industrialização, centros comerciais e culturais. 

Cidade, não é sinônimo de município. 

Bairros: áreas compartimentadas, que compõem uma cidade ou município, cuja suas 

características estão associadas ao processo de formação do local, e as pessoas que neles vivem 

é que formam uma comunidade. Essa divisão geográfica deu- se mediante a necessidade de 

facilitar, não só a localização, mas também os estudos e pesquisas em determinadas áreas, pois 

muitas destas se expandem com rapidez.  

Alguns Bairros de Ribeirão Pires: 

- Ouro Fino                       

- Santa Luzia 
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- Barro Branco 

- Vila Bonita  

-Jardim Valentina 

- Jardim Caçula 

- Vila Aurora 

- Jardim Santa Rosa, entre outros, no total são 27 bairros. 

Estimativa do total de habitantes até 2020: 124.159 

Você sabe o que são Pontos Turísticos? 

Pontos Turísticos: São locais de visitação turísticas com relevância cultural e\ou natural, mas que 

não apresentam condições para se constituírem em negócios, oferecendo somente possibilidade 

de contemplação. 

Ribeirão Pires é uma cidade turística, recebeu este título em 1998. 

Conheça agora alguns Pontos Turísticos na cidade de Ribeirão Pires: 

- Pedra do Elefante 

- Mirante do Morro de Santo Antônio 

- Parque Municipal Pérola da Serra 

- Igreja Nossa Senhora do Pilar 

- Parque Oriental Milton Marinho de Moraes 

- Festa do chocolate 

- Vila do doce, entre outros. 

Assista ao vídeo sobre Ribeirão Pires, para você conhecer um pouco melhor a Estância. 

Clique no link https://youtu.be/uMmuI0-x00Q 

Alguns Pontos Turísticos de Ribeirão Pires                                          

            

 

 

 

     Igreja do Pilar                                 Pedra do elefante                   Torre de Miroku        Parque Oriental 

https://youtu.be/uMmuI0-x00Q
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Agora é com você! Faça o que se pede. 

 1) Observe o mapa de Ribeirão Pires e escreva quais os municípios que se localizam próximo à 

Ribeirão Pires. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2) Escreva o nome de três bairros que pertencem ao município de Ribeirão Pires. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3) Escreva os nomes de três Pontos Turísticos de Ribeirão Pires. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4) Explique com suas palavras, qual a diferença entre cidade e município. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 5) Desenhe um Ponto Turístico de Ribeirão Pires. 

 

 

 

 

 

 


