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-AVALIAÇÃO  DE  História      -  1º  Bimestre – 
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 Leiam os trechos  referente a Historia de  Ribeirão  Pires . 

Origens 

No 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) 

Referências: 

DUARTE, Marcílio. Antônio Pires de Ávila: o militar. Revista Aqui, Ribeirão Pires, ed. 69, jun. 2017. 

SANTOS, Wanderley. História de Ribeirão Pires. São Bernardo do Campo: Editora da Universidade Federal do ABC. 

2017. 193 p. 

 

1-Quais eram as características das terras escolhidas pelos primeiros colonizadores portugueses que vieram 

morar em nossa região? 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

Antônio Corrêa de Lemos – o primeiro povoador 

Em 1677, o bairro de Caguaçú recebe o capitão-mor Antônio Corrêa de Lemos, que se fixa nas proximidades do 

Ribeirão Grande. O que é hoje Ribeirão Pires fazia parte de Caguaçú, abrangendo grandes porções de terra da 

zona leste paulistana. Segundo a  historia, Antônio Corrêa de Lemos foi o primeiro povoador da cidade. 

 

2-Qual era o nome do Filho de portugueses que veio para nossa região na primeira expedição colonizadora e foi o 

responsável pela fundação da Capela do Pilar ? 

_____________________________________________________________________________________ 

3-  Como  conta  a Historia , qual o motivo que  levou  o Capitão  Mor  construir  a  Capela  do Pilar ? 

_____________________________________________________________________________________ 

 

4- Caguaçu  na  linguagem indígena  significa  :    Mata  grande       ou        Terra  farta ? 

_____________________________________________________________________________________ 

 

5-Escreva  o nome  de 3 pontos turísticos de  Nossa  Cidade? 

____________________________________________________ 

 

 

6- Observe no mapa  e  Escreva  3  cidades  que  são  vizinhas   

A  cidade  de  Ribeirão  Pires . 

 

____________________________________________________ 

 

____________________________________________________ 
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1-Observe  a imagem    e   escreva um lista  de  elementos  Naturais  e      elementos culturais . 

elementos  Naturais   elementos culturais 

  

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A  cara do Brasil 
    Você já reparou nos seus colegas, nas pessoas que estão à sua volta, nas ruas? A cor da pele, o formato dos 
olhos, os cabelos, o nariz e o modo de falar? Todos somos brasileiros, falamos a mesma língua,  porém, todos 
somos diferentes. 

    O povo brasileiro foi se formando, através de séculos, por pessoas de diferentes origens: descendentes de 
índios, africanos, europeus, asiáticos. 

    E aos poucos, os brasileiros foram descobrindo seu próprio país e criando sua cultura. Antes de nós, nossos 
pais, avós , bisavós, tataravós fizeram e viveram sua história nas diferentes regiões do Brasil. Cada família 
contribuiu com suas ideias, costumes e tradições, deixando o Brasil com a cara que tem hoje. 

 www.google.com.br/historiadobrasil/ 

  

Questões  

1) Converse com o papai e a mamãe e descubra qual é a origem da sua família? 

R. _____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

2) Em que estado brasileiro você nasceu? 

R. _____________________________________________________________________________________ 

 

3) Há algum colega que  você   conheça  de aula que não é brasileiro? Qual é o país de origem desse aluno? 

R. _____________________________________________________________________________________ 

4) Quais festas folclóricas de nosso país você conhece e em que época elas ocorrem? 

R. _____________________________________________________________________________________ 

5) Qual é o esporte favorito dos brasileiros? 

R._ _____________________________________________________________________________________ 

6) De acordo com o texto, porque somos diferentes? 

R. _____________________________________________________________________________________ 

7) Explique  da sua maneira  o que é cultura? 

______________________________________________________________________________________ 


