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Bom dia. Assista ao vídeo que traz mais informações sobre Ribeirão Pires. 

https://youtu.be/sTqhjJW0ifg- 10 coisas sobre Ribeirão Pires 

1- Interpretação: 

a) Há  registro de quanto tempo vivem pessoas aqui em Ribeirão Pires? 

_______________________________________________________________ 

b) Quando Ribeirão Pires foi emancipado? E há quanto tempo? ____________ 

c) Quais cidades eram distritos de Santo André?________________________ 

_______________________________________________________________ 

d) Por que São José é padroeiro de Ribeirão Pires? _____________________ 

e) Qual a cidade é distrito de Ribeirão Pires?  E por que tem esse nome? 

_______________________________________________________________ 

  

2- Coloque (V) para  verdadeiro ou (F) para falso: 

  

(   ) Ribeirão Pires foi emancipada de Santo André em 1953. 

(   ) A fundação de Ribeirão Pires foi em 19/03/1953. 

(   ) Rio Grande da Serra fez parte da região de Santo André. 

(   ) Ouro Fino é um distrito de Ribeirão Pires. 

(   ) Ribeirão Pires não faz parte do Grande ABCD.   

https://youtu.be/sTqhjJW0ifg-
https://youtu.be/sTqhjJW0ifg-
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Ontem você recordou algumas informações sobre o Quadro de Valor 

Posicional, hoje vamos recordar os nomes dos termos das operações de 

adição e da subtração e quando utilizo as operações: 

 

 

 

 

 



Assista ao vídeo explicativo, clicando no link abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=WY0Db1nwLyk  

 

Não esquecendo que estamos na semana de Ribeirão Pires, vamos ver alguns 

dados da cidade, segundo o IBGE: 

Em 2018, em sua rede púbica, a cidade apresentava: 

● 14.272 matrículas no ensino fundamental 

● 4.604 matrículas no ensino médio 

● 911 docentes no ensino fundamental 

● 405 docentes no ensino médio 

1 - Vamos praticar conhecimentos: 

a) Qual é a soma ou total das matrículas na rede pública de Ribeirão Pires? 

_______________________________________________________________ 

b) Qual é a soma ou total dos docentes que atuam na rede pública de Ribeirão 

Pires? 

_______________________________________________________________ 

c) Qual é a diferença entre as matrículas do ensino fundamental e o ensino 

médio? 

_______________________________________________________________ 

d) Qual é a diferença de quantidade de docentes atuando entre o ensino 

fundamental e o ensino médio? 

_______________________________________________________________ 

2 – Lembrando que a subtração é a operação inversa da adição, Resolva 

as charadinhas: 

a) O minuendo é 12.865 e o subtraendo é 1.678. O resto é? 

______________________________________ 

b) O minuendo é 1.428 e o resto é 345. Qual é o subtraendo? 

____________________________________________ 

c) A soma de dois termos e 826. Um deles é 420. Qual é o outro número? 

____________________________________________________________ 

d) Quando se deve somar a 1.349 para obter o total de 2.986? 

____________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=WY0Db1nwLyk


3 – Segundo o Censo de 2008, havia 51.634 homens e 52.874 mulheres na 

cidade de Ribeirão Pires. Quantos homens tinham a mais que mulheres na 

época? 

_____________________________________________________________ 

 

4 – Na cidade de Ribeirão Pires, no censo de 2018, segundo o IBGE havia 49 

escolas de ensino fundamental. Para garantir as medidas de higiene durante a 

pandemia, a prefeitura de Ribeirão Pires comprou Borrifador Pulverizador para 

a aplicação do álcool em gel na entrada de todas as escolas do município. Se 

cada pulverizador custou R$ 5,50, qual foi o gasto dessa compra? 

_______________________________________________________________ 

 

 

Sites consultados: 

● https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/ribeirao-pires/panorama        

● http://ribeiraopires.sp.gov.br/sobre-ribeirao-pires/sobre-ribeirao-pires 

● https://pt.wikipedia.org/wiki/Ribeir%C3%A3o_Pires#Espa%C3%A7os_cu

lturais 

● https://emmnuel-sheila.blogspot.com/2013/08/operacoes-termos-da-

adicao-subtracao.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/ribeirao-pires/panorama
http://ribeiraopires.sp.gov.br/sobre-ribeirao-pires/sobre-ribeirao-pires
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ribeir%C3%A3o_Pires#Espa%C3%A7os_culturais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ribeir%C3%A3o_Pires#Espa%C3%A7os_culturais
https://emmnuel-sheila.blogspot.com/2013/08/operacoes-termos-da-adicao-subtracao.html
https://emmnuel-sheila.blogspot.com/2013/08/operacoes-termos-da-adicao-subtracao.html
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Bom dia! 

Essa semana estamos trabalhando o projeto Turismo Educativo. 

Vamos relembrar um pouco da história de Ribeirão Pires? 

  

  A história de Ribeirão Pires remonta ao século XVII, 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, 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 considerada 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.  

Nas últimas décadas, os setores de serviço e comércio apresentaram 

excelente expansão, impulsionando o desenvolvimento municipal. De acordo 

com a Relação Anual de Informações Sociais, mais de 3 mil empresas locais 

integram esses setores. Isso se deve especialmente a incentivos públicos, 

como alíquotas de impostos diferenciadas. 

http://www.abcdoabc.com.br/ribeirao-pires/


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. 

A educação é outro ponto forte de Ribeirão Pires. São mais de 30 instituições 

de ensino municipais e mantidas pelo município e em torno de 28 escolas 

estaduais espalhadas pela cidade, o que permite que todas as crianças e 

jovens tenham acesso ao ensino infantil, fundamental e médio. 

                                                                        fonte. www.ribeirão pires.sp.gov.br 

 BANDEIRA E BRASÃO 

      

 

 Para entender melhor o significado de cada figura vamos ver o vídeo a seguir. 

 

https://youtu.be/aqJbi6AoY6s 

  

Agora responda as questões abaixo. 

about:blank
https://youtu.be/aqJbi6AoY6s


1-   Se Ribeirão Pires foi emancipado em 1953, agora dia 19 de Março de 

2021,ele fará quantos anos? 

(   ) 68 

(   ) 67 

(   ) 66 

 2- Ribeirão Pires se chamava Caguaçu, qual o significado. 

(   ) mata limpa 

(   ) mata virgem 

(   ) mata pequena 

  

3-   A Flor de Liz da bandeira quer dizer:  

(   ) Natureza 

(   ) limpeza 

(   ) Pureza 

  

4-   As chaminés que envolvem o Brasão significam.  

(   ) Casas de Ribeirão Pires. 

(   ) Olarias de Ribeirão Pires. 

(   ) Fumaça de Ribeirão Pires. 

  

5-   Qual o significado do X no quadrado azul? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

  

  

 


