
 
 
 

 
Copyright 2020 – Planneta Educação – Todos os direitos reservados 

HISTÓRIA 

 

Unidade temática: O lugar em que vive. 

Objetos de conhecimento: A produção dos marcos da memória: os lugares de memória (ruas, 

praças, escolas, monumentos, museus etc.).  

 

Leia a reportagem a seguir sobre a cidade de São Paulo. 

 

5 lugares históricos em São Paulo que você precisa conhecer 

 

A cidade de São Paulo é famosa por diversos motivos, entre eles seu modernismo ou sua vida 

cultural e noturna. É verdade que a cidade não investiu muito em sua preservação, mas ainda 

guarda monumentos históricos extremamente importantes não só para o município, mas para 

todo o Brasil. 

 

Parque da Independência  

O Parque da Independência, inaugurado em 1989, 

tem esse nome por guardar elementos históricos 

importantes para a história da Independência do 

Brasil, tombados pelos órgãos de preservação 

histórica em esfera municipal, estadual e federal.  

 

Praça do Patriarca 

José Bonifácio foi essencial para que o Brasil se separasse de Portugal. Ao lado de Dom Pedro, 

arquitetou a independência do nosso país e ficou 

conhecido como “Patriarca da Independência”. O 

monumento construído em sua homenagem foi 

inaugurado em 1972 em homenagem aos 150 

anos do aniversário da independência. A praça 

também é famosa pelo contraste de arquiteturas 

nos prédios que a cercam. 
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Edifício Martinelli  

O primeiro arranha-céu a ser construído na América Latina 

está em São Paulo e foi inaugurado em 1929, projetado 

pelo italiano Giuseppe Martinelli. 

 

 

 

Estação da Luz 

Na época da República, que ficou conhecida como “café 

com leite”, a Estação da Luz, com sua arquitetura 

fascinante, era símbolo de poder dos paulistanos. Fundada 

em 1901, por ali chegaram muitas figuras e imigrantes 

diversos durante o século 20. 

 

 

 

Mercadão 

O Mercado Municipal de São Paulo foi inaugurado em 

1933 e projetado pelo engenheiro Felisberto Ranzini, o 

mesmo responsável pelas fachadas do Teatro 

Municipal e da Pinacoteca. Quem passa para visitar 

pode se deliciar com os famosos pasteis, sanduíches 

de mortadela e frutas exóticas.  

Fonte: https://www.guiadasemana.com.br/na-cidade/galeria/lugares-historicos-em-sao-paulo-que-voce-precisa-conhecer 

Acesso em 12/05/2020 

Vocabulário: 

Monumento tombado: local que foi registrado por sua importância histórica, por isso, não pode 

ser vendido, nem modificado. 

Arranha-céu: edifício que se destaca por ser muito alto. 

 

Agora, realize as atividades a seguir: 

1- Você já conhecia algum desses lugares históricos do munícipio de São Paulo? Qual? Se 

não, qual gostaria de conhecer e por quê? 
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2- Converse com seu responsável. Há algum monumento histórico em seu município?  

Caso vocês não saibam ou não tenham certeza, faça uma rápida pesquisa sobre isso e 

registre abaixo o que encontrou: 

  

  

  

  

 

3- Imagine que você poderá criar um marco histórico em sua cidade, isso é, um monumento 

que represente um momento histórico de seu município. 

Desenhe-o abaixo e escreva como seria o nome desse monumento e por que você o 

criaria. 

  

Nome do monumento:   

Por que foi criado:   

  

  


