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Bom dia. Continuando sobre a nossa cidade. Assista ao link abaixo:  
 
https://youtu.be/yibkEND9lsE - Mais  dez coisas em Ribeirão Pires. 

 

1- Complete 

a) Ribeirão Pires fica localizada na região _____________________________ 

sendo a _____________ maior do Grande ABC e só perdemos em território  

para as duas cidades: _________________________, 

________________________ 

 

b) Ribeirão Pires tem __________ bairros. A cidade está em _________ lugar 

no IDH que significa _____________________________________________ 

 

2- Assista ao link: Festival do Chocolate e leia sobre o início do Festival  
 
 https://youtu.be/YFu0Oz5p-UM- Matéria sobre o Festival do Chocolate 
(2017)    

 
O Festival do Chocolate teve início em 2005, ganhou corpo e atraiu olhares de 

pessoas de diferentes regiões de São Paulo. O evento foi idealizado pela 

Prefeitura para divulgar o potencial turístico, trazer novos visitantes e valorizar 

a cidade entre os próprios moradores, criou nova identidade ao município, que 

passou a ser reconhecido também por sua hospitalidade e pela riqueza 

gastronômica. 

O tradicional Festival do Chocolate de Ribeirão Pires é considerado um dos 

maiores eventos de cultura e gastronomia da região e do Estado. Inserido ao 

https://youtu.be/yibkEND9lsE
https://youtu.be/YFu0Oz5p-UM-


Calendário Turístico do Estado de São Paulo, conforme LEI nº 13.990 de 

março de 2010, acontece sempre entre os meses de julho e agosto. 

3- Responda: 

a) No link qual o meio de comunicação foi utilizado para divulgar o festival? 

_______________________________________________________________ 

 

b) A linguagem utilizada no link  é adequada? Por quê? _________________ 

_______________________________________________________________ 

 

c) Qual a intenção do evento na cidade de Ribeirão Pires e quando teve 

início?__________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

4-  Vamos produzir? Faça um POEMA sobre o FESTIVAL DO CHOCOLATE  

(mais ou menos com 10 versos) tente, seja criativo e depois grave 

(podcast) e envie no class. Ah! Dê um título bem chamativo.  
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Hoje vamos organizar os enunciados de problemas e resolvê-los: faça com 
calma que você consegue: 

1 – Preencha as lacunas de modo que as frases sejam verdadeiras. 

a) – Rose, Mada e Ilza foram ao Festival de Chocolate e levaram ao todo 170 
reais. Então, podemos supor que Rose levou _______ reais, Mada levou 
______ reais e Ilza só pode ter levado _______reais. 

  

b) – André e Lucas fazem pipas para vender e indicam que para sejam soltas 
em lugares abertos, como os vários campos de futebol espalhados na cidade 
de Ribeirão Pires. No final de semana, André fez _____ e Lucas fez ______ 
pipas a mais que André. Lucas fez então 27 pipas. 

  

2 – Descubra quais os dados que faltam para que essas situações problemas 
sejam possíveis de serem resolvidas. 

a) Clara queria ir para o Parque Pérola da Serra e sua mãe lhe deu dinheiro 

para o lanche e a passagem de ônibus. Com quanto Clara voltou para casa? 

_______________________________________________________________ 

  

b) André e Lucas compraram 123 papéis de seda. Algumas eram brancas, 

outras vermelhas e as restantes amarelas. Quantas são as folhas amarelas? 

_______________________________________________________________ 

 3 – Organize o enunciado, e resolva a situação problema: 



a) Ele vai ter que pedir a sua mãe ________ reais emprestados. 

Rogério tem _______ reais. 

Quanto ele irá precisar pedir emprestado para conseguir visitar a Torre? 

Rogério quer ir visitar a Torre de Miroku na cidade de Ribeirão Pires cujo 
ingresso é no valor de 40 reais. 

  

  

  

  

  

  

  

 Boa atividade!!! 
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Bom dia, tudo bem? 

Continuando o projeto da semana Turismo Educativo vamos falar um pouco 

sobre o meio ambiente de Ribeirão Pires. 

Para isso convido você a assistir esses dois vídeos abaixo. 

·    Portal Oriental - Milton Marinho de Moraes, proporciona ao visitante uma 

linda vista da Represa Billings e da Mata Atlântica, o que atrai diversos tipos 

de aves para o local. Endereço Rua Major Cardim, 3100 -Vila Suissa- 

Ribeirão Pires. 

https://youtu.be/NGCy_CLDjzg 

·    O Parque Pérola da Serra, com seu estilo colonial de influência 

mexicana, é o lugar ideal para quem quer passear, caminhar e se divertir. 

Endereço Rua Diamantino de Oliveira, 120 - Jardim Pastoril - Ribeirão 

Pires. 

       https://youtu.be/C-98gQlCfeQ 

 Vocês viram que, esses dois parques da cidade tem em comum a preservação 

do meio ambiente. 

Ribeirão Pires é uma cidade com pouco mais de 112 mil habitantes. Localizada 

a 40 km de São Paulo, suas águas e territórios são protegidos pela Lei de 

Mananciais, o que permite uma relação saudável entre a vida urbana com a 

Mata Atlântica. O município é sinônimo de belezas naturais e de vasta 

programação cultural. A cidade atrai turistas de todas as idades com 

pesqueiros, chácaras, mirantes, parques, centros hípicos, igrejas, feira de 

artesanatos e os mais diversos eventos que ocorrem durante todo o ano. 

https://youtu.be/NGCy_CLDjzg
https://youtu.be/C-98gQlCfeQ


Desde 2004 acontece em Ribeirão a famosa festa do chocolate, mas de olho 

na preservação do  Meio Ambiente desde 2013 todo o lixo produzido e 

descartado é triado e os materiais recicláveis são encaminhados à reciclagem. 

Esse trabalho superimportante é realizado em parceria pela prefeitura, por 

meio de nossa Secretaria de Meio Ambiente, e a Cooperativa de Catadores de 

Material Reciclável da cidade. (Cooperpires). 

                                                                                                                                                   

.fonte.www.ribeiraopires.sp.gov.br 

ATIVIDADE 

1- Você notou que para preservar o meio ambiente é necessário 

cuidar, podemos nos divertir mas temos que ser conscientes. 

Reúna-se com sua família e faça a leitura da charge (imagem) abaixo 

com atenção e empolgação! 

 

  

·       Que conclusão vocês chegaram? Escreva em seu caderno e envie. 

http://www.ribeiraopires.sp.gov.br/

