
Colégio Agostiniano São José 
São José do Rio Preto - São Paulo 
Ornella Ceron  Ribeiro 4º ano C 2019 

 
 

        São Paulo - Capital   
 

A cidade de São Paulo é muito        

legal! Tem vários museus como: o      

museu do Futebol, o museu Catavento,      

o museu da Imagem e do Som, onde eu         

já visitei. 

A comida tipica de São Paulo é pizza. 

As melhores épocas para visitar São Paulo é na primavera e no            

verão, mas você pode ir para lá em qualquer estação do ano. 

Lá em São Paulo, tem várias coisas que você pode fazer como:            

visitar museus, participar de palestras e bate-papos sobre temas         

variados, ir a eventos de gastronomia, participar de contações de          

histórias e muito mais. 

Os principais pontos turísticos são o parque Ibirapuera, a Avenida          

Paulista, o centro da cidade com seus encantos e história. 

 

COMO CHEGAR: 

Para ir de São José do Rio Preto para São Paulo, de carro, o              

percurso da viagem entre essas duas cidades é feito principalmente          

através da rodovia Washington Luís, SP- 310, você irá passar por           

Catanduva, Araraquara, São Carlos, Rio Claro. Depois rodovia dos         

Bandeirantes, seguindo Campinas e Jundiaí. 

 

Atividade Proposta: Relato contado pelo autor em detalhes sobre algum lugar que já tenha              
ido com sua família e que tenha gostado muito. 
Recurso utilizado: App Documentos Google, para a edição de texto, com ferramentas de             
edição e estilo para facilitar a formatação do texto, parágrafos e imagem. 
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