
 

 
 

 
 

 

SEGUNDA-FEIRA 

 

Fortalecimento de Vínculos, Desenvolvimento Socioemocional 

PROGRAMA TURISMO EDUCATIVO RIBEIRÃO PIRES 

 

Origens da nossa cidade 

o século 16, ao tempo da chegada dos portugueses, o território de Ribeirão Pires 

estava inserido em uma imensa aldeia tupiniquim chamada Geribatiba – nome 

derivado do Rio Jurubatuba-açú, hoje chamado de Rio Grande (no ABC) e 

Pinheiros (na Capital). Chefiava essa aldeia o índio Caiubi, irmão do Cacique Tibiriçá. Com 

o apossamento das terras pelos portugueses e a criação do sistema de sesmarias, o 

território de Ribeirão Pires foi incorporado aos domínios de Brás Cubas, que já possuía 

fazenda na Baixada, mas fundou a segunda, no Planalto, no atual bairro do Tatuapé, à 

beira do Rio Tietê. Dadas as condições geográficas desfavoráveis da região serrana – 

floresta úmida e fechada, clima frio, forte neblina – a atual cidade de Ribeirão Pires serviu 

apenas como rota de acesso à Vila de São Paulo de Piratininga e não como local de 

assentamento. Os colonos 

buscavam lugares altos e de 

campos abertos, fáceis de fortificar, 

pois poderiam antever os ataques 

dos Tamoios (por exemplo, a 

construção do Pátio do Colégio, em 

lugar elevado, cercado de campos, 

e a destruição da Vila de Santo 

André da Borda do Campo, 

localizada em lugar baixo e cercado 

de mata fechada). 

 

 

*Texto retirado de <http://ribeiraopires.sp.gov.br/historia/historia> Acesso em 02/03/2021. Imagem retirada de 

<https://multitechecosystems.com.br/ribeirao-pires-lei-de-incentivo-para-utilizacao-do-sistema-de-aquecimento-de-agua/> Acesso em 

02/03/2021. 

ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO 

NOME DO ALUNO: DATA: 
DE 15/03 a 18/03/2021 

SEMANA: 
3 

PROFESSORES:  
ERIVALDO MANOEL e STEFANIE T. FENOLIO NUNES 

TURMAS:  
JARDINS II A e B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  
O EU, O OUTRO E O NÓS;  ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E 
TRANSFORMAÇÕES 
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ATIVIDADE: Conhecer a história da cidade onde vivemos para saber mais sobre nossa 

própria história e a de nossas famílias é fundamental. As atividades desta semana 

reforçarão a importância de se valorizar a história e os bens culturais da nossa cidade. 

Objetivos: Ampliar o conhecimento do espaço onde vive; conhecer a história da nossa 

cidade; 

Agora iremos conhecer alguns pontos turísticos! 

 

 

Ao mostrar as imagens dos pontos turísticos da cidade, pergunte à criança: 

*Você reconhece o local? 

*Você já foi até lá? 

*Você gostou? O que mais você gostou? 

 

Registre as repostas em vídeo ou em uma folha de papel. 

 

RECURSO:  

Imagens e texto informativo; linguagem oral; folha de papel sulfite ou caderno. 


