
  
ESCOLA MUNICIPAL YOSHIHIKO NARITA   

Nome do aluno: XXXXX  Semana 3  

Professor: Irene, Danyella e Fabiana.  Data: 17_/_03__/2021  Turma: Jardim I  

EU, O OUTRO E NÓS e CORPO, GESTO E MOVIMENTO.   

  

QUARTA-FEIRA  

Procure com o aluno um ambiente tranquilo da casa para que ele possa realizar a 
atividade.  

  

HINO MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES  

  

AMÉRICO DEL CORTO AUTOR DO HINO MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES  

   

Américo Del Corto faleceu por complicações da idade.  

  

Natural de Ribeirão Pires, Del Corto é o compositor do hino da cidade, escrito logo 
após a emancipação político-administrativa de Ribeirão. Nesta época, um professor de 



música teve a ideia de marcar a conquista com uma letra e foi Del Corto quem 
apresentou a proposta, que, desde o início, foi pensada para a voz das crianças.  

  

  

Capa de “Eu, e a vida das Bandas de Música na minha, na nossa cidade”.  

Também na década de 1950, o maestro passou a praticar o acordeon (sanfona) e deu 
início à escola de música, que durou até 1971. Logo depois, por solicitação do então 
prefeito Antônio Simões, Del Corto formou a Banda Infanto-Juvenil e ainda a Banda 
Musical Municipal, que foi desativada em 2003. Apesar de ter encerrado a 
participação com a música da cidade em 1985, Del Corto também marcou presença na 
Corporação Musical Lira de Ribeirão Pires tocando clarineta e, um tempo depois, 
substituindo o maestro Alfredo Della  
Rica na  regência.  
Além disso, o músico também se aventurou escrevendo livros. Um deles é intitulado 
“Eu, e a vida das Bandas de Música na minha, na nossa cidade” e foi encadernado em 
capa dura, com distribuição para poucas pessoas. A obra, que possui os escritos da 
capa gravados a ouro, é relato decomo se formavam as bandas da cidade e sobre como 
Del Corto conseguiu aprender música. O maestro também é autor do “Reminiscências: 
Ribeirão Pires que vi e vivi”, em que resgata parte da história da cidade, como quando 
conta sobre o antigo cemitério existente atrás da Igreja do Pilar e como era a linha de 
trem que ligava  o  Centro  até  o  Pilar  Velho.  
Américo deixa uma filha, seis netos e um bisneto.  

Letra do Hino Municipal de Ribeirão Pires  

  



HINOS  
  

RIBEIRÃO PIRES CIDADE 
SERRANA, ACOLHEDORA 
SAUDÁVEL HUMANA, DESTE 
BRASIL PEQUENINA FRAÇÃO, 
MAS MUITO GRANDE NO MEU 
CORAÇÃO,  

COM TUA NEVOA OU FRIO 
GAROAR OU ENTÃO COM O 
SOL A BRILHAR. RIBEIRÃO 
PIRES CIDADE SERRANA, O 
TEU POVO DE TI SE UFANA.  

BERÇOS DE BRAVOS 
IMIGRANTES, QUE DE SUAS 
PÁTRIAS DISTANTES UM DIA 
PARTIRAM A BUSCAR, NOVA 
VIDA NO ALÉM MAR.  

TEU NOME É RIBEIRÃO 
PIRES, HOMENAGEM A 
FAMÍLIA PIRES PIONEIROS 
DESTA REGIÃO AS 
MARGENS DO RIBEIRÃO  

https://youtu.be/DiuB2qQPxTc  

Amanhã comemoraremos 67  anos do aniversário de Ribeirão Pires, se estivéssemos 
em aula presencial faríamos  parte do Desfile Cívico e como de costume cantaríamos o  
nosso Hino.  

Um hino  é geralmente uma composição musical patriótica que evoca e elogia a 
história, as tradições e as lutas de seu povo ou por convenção, através do uso pelo 
povo.  

Leiam a história de vida de Américo Del Corto e converse com seu filho quem foi ele, 
a professora realizará uma interação no Grupo de Whattsapp.  

Vamos ouvir o hino no link a cima , em pé, postura ereta, braços estendidos ao longo 
do corpo ou mãos cruzada atrás do corpo, cantar o hino, sem bater palmas ao 
final.Esse é um ato de cidadania. Gravem e mandem no grupo.  

  



  

  


