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História: “Aniversário de emancipação do Município de Ribeirão Pires”
A história de Ribeirão Pires     remonta ao século XVII (17), 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 (19), 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.
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 Paulista. 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.

Pesquise:

1. Quantos anos o município de ribeirão Pires está completando neste ano de 2021?
____________________________________________________________________

2. O que significa emancipação de município?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

3. Qual a diferença entre cidade e município?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

4. Em nossa cidade há patrimônio histórico ou locais que sejam antigos? Cite um e fale 
um pouco sobre ele.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________



____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Matemática: Continuidade – arredondamentos e valores aproximados
No dia a dia costumamos fazer cálculos mentais para resolver situações de compras, pagamentos ou 
contagem de quantidades e muitas vezes arredondamos estes valores com resultados aproximados 
para facilitar estes cálculos.
Observe o exemplo:
Marcela, Margarida e Paulo fizeram o seguinte cálculo:
750 + 130 + 70 = 950

 Marcela fez o cálculo somando 130 com 70. O resultado é 200. Depois somou 200 com 750.
 Margarida fez o cálculo somando 750 com 130. O resultado é 880. Depois somou 880 com 70.
 Paulo fez o cálculo somando 750 com 70. O resultado é 820. Depois somou 820 com 130.

Veja outro exemplo seguindo a orientação acima:

750 + 130 + 70

700 + 100 (centenas) 
                   800     
             50 + 30 + 70 (dezenas)
                    150

800 + 150 = 950



Leitura:

CLIQUE NA IMAGEM PARA ABRIR O LIVRO




