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História/ Geografia/ Português/ Matemática 

Entrega: 22 / 03 / 2021 

Em História...  

Programa de Turismo Educativo – Ribeirão Pires 

01       Leiam o texto referente à cidade de Ribeirão Pires. 

02       Associem as imagens ao seu respectivo título, indicando de qual ponto turístico se 

trata. 

03       Façam um pequeno resumo dos pontos turísticos indicados na segunda coluna da 

atividade anterior. Para isso clique no link que segue e acesse o site com as informações. 

Em Geografia... 

Programa de Turismo Educativo – Ribeirão Pires 

01         Observem o mapa apresentado. 

02         Respondam a questão de acordo com a demonstração do mapa. 

03         Escrevam os nomes das cidades vizinhas (que estão em volta) da cidade de Ribeirão 

Pires. 

04         Escrevam na ordem do menor para o maior, os nomes das cidades vizinhas de 

Ribeirão Pires. 

05         Escrevam o nome da maior e da menor cidade apresentadas no mapa. 

Em Português... 

● Poema ● Leitura e interpretação de texto ● Produção textual 

01         Analisem trechos do hino municipal para indicar as rimas presentes em seus versos e 

responder aos questionamentos feitos.  

02         Produzam a ilustração temática e redijam o motivo de tê-la elaborado. 

Em Matemática... 

● Tempo ● Agrupamento de séculos 

01         Indiquem os agrupamentos de tempo. 

02         Evidenciem à quais séculos pertencem esses anos. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01. Leia o texto sobre a cidade de Ribeirão Pires: 

RIBEIRÃO PIRES 

A história de Ribeirão Pires começa no século XII, quando a região do ABC inicia o seu 

desenvolvimento. 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 Caaguaçu, 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 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. Desde então, o local se desenvolveu bastante e 

hoje é conhecido como uma estância turística da região metropolitana de São Paulo. 

Por estar inserido em área de proteção de mananciais, Ribeirão não possui uma atividade 

industrial muito expressiva se comparada aos demais municípios que compõem a região do ABC. 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.  

A saúde é outra área da cidade que recebe bons investimentos do poder público em Ribeirão. 

Além de 9 unidades básicas de saúde, que fazem atendimentos de plantão e exames básicos, a 

população tem à sua disposição unidades de pronto atendimento, para casos de emergência, e o 

Hospital e Maternidade São Lucas, que recebe casos de internação e é mantido pela prefeitura. 

Além desses fatores positivos, o município oferece aos moradores e visitantes diversos locais 

turísticos e culturais. 

 

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

 

 02. Agora que você conheceu um pouco da história de Ribeirão Pires, vamos ver se você conhece 

os pontos turísticos da cidade... Associe a coluna das imagens com seus respectivos pontos 

turísticos: 

(A) 

 

(   ) Parque Pérola da Serra 

 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(B) 

 

(   ) Pedra do Elefante 

(C)  

 

 

(   ) Mirante Santo Antônio 

(D) 

 

(   ) Vila do Doce 

 

03. Escreva, na coluna da direita, um pouco sobre cada um dos pontos turísticos citados. Para isso 

acesse o link abaixo: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ribeir%C3%A3o_Pires#Pontos_tur%C3%ADsticos_oficiais 

 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

_____ 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

_______ 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

__________ 

● 01. Observe o mapa e 

 faça o que se pede: 
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02. De acordo com a demonstração do mapa, a cidade de Ribeirão Pires fica em qual região 

metropolitana? 

________________________________________________________________________________ 

03.Quais os nomes das cidades vizinhas a Ribeirão Pires? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

04.Incluindo a cidade de Ribeirão Pires e suas vizinhas, escreva os seus nomes obedecendo à 

ordem da menor cidade para a maior. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

05.Observando todo o mapa cite o nome da maior cidade e da menor cidade. 

Maior: _______________________________________________________. 

Menor: ______________________________________________________. 

   01. Demos continuidade à análise do hino municipal... 

Hino de Ribeirão Pires (III estrofe) 

Berço de bravos imigrantes, 

Que de suas pátrias distantes 

Um dia partiram a buscar, 

Nova vida no além-mar. 

a) Distantes rimou com_____________. 

    Além-mar rimou com ______________. 

 

b) Imigrantes são: 

(   ) Pessoas que mudaram de um Estado para outro. 

(   ) Pessoas que mudaram de um país para outro. 

Português 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Quando se diz que os imigrantes “partiram em busca de uma nova vida no além-mar,” isto significa 

que: 

(   ) Os imigrantes deixaram de viver se afogando nos oceanos. 

(  ) Os imigrantes procuravam melhores condições de vida em um outro país e para isso usaram 

navios para viajar. 

(   ) Os imigrantes abandonaram um velho jeito de viver, deixaram a terra para viver no mar. 

 
Hino de Ribeirão Pires – IV estrofe 

                                                         Teu nome é Ribeirão Pires, 

Homenagem a Família Pires 

Pioneiros desta região 

Às margens do Ribeirão. 

d) Explique o motivo do nome Ribeirão Pires ser uma homenagem à família Pires. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

e) Ribeirão Grande é: 

(   ) Um bairro                   (   ) Uma cidade                         (   ) Um Estado 

(   ) Um país (   ) Um rio 

 

 

 

02. Ilustre um território de Ribeirão Pires e declare o motivo de tê-lo desenhado. 



 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

01. Muitas crianças que vivem em nossa cidade já tiveram acesso a livros do autor Monteiro 

Lobato... 

       ● Monteiro Lobato nasceu no século XIX, pois: 

  

      1882 =              18 + 1 =   19          19 = XIX 

 

      ● Um século corresponde à: 

(   )10 anos     (   ) 100 anos      (    ) 1000 anos 

      ● Uma década possui ______________anos. 

      ● 1000anos corresponde à: 

                                      (   ) Uma década      (    ) Um século       (    ) Um milênio 

 
02. Para identificar à qual século pertence um ano basta considerar os dois primeiros números da 

ordem da unidade de milhar e da centena. E, observar se os que se encontram na dezena e na 

unidade são iguais ou diferentes de zero. Veja: 

1922 =            19 + 1 = 20      Século XX 

2000 =                   20              Séc. XX 

2021 =           20 + 1 = 21       Século XXI 

●  Se os dois últimos números forem diferentes de zero somamos 1para identificar o século. 

 

  →Então, à que século pertencem esses anos? 

a) 1500  15 → Século XV f) 1953 - 

b) 1896   g) 320 - 

c) 1822  18 → 18 + 1 = 19 - Séc.  XIX h) 675 - 

d) 1714   i) 1700 -  

e) 2020   j) 1600 -  

 

Matemática 


