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 Avenida Paulista - São Paulo - SP 

A Avenida Paulista, em São Paulo é um lugar muito          

divertido, um espaço democrático, com gente de todo tipo e          

classe social se esbarrando entre bicicletas, patins, crianças,        

cachorrinhos, artistas e vendedores ambulantes. A avenida       

virou um parque e um passeio garantido aos finais de          

semana na cidade. 

Um dos pontos turísticos que tem na paulista é a Japan House, é o primeiro centro cultural                 

no mundo dedicado à cultura nipônita, e está localizada no final da Avenida Paulista. Com entrada                

gratuita, a casa, que traduz perfeitamente o Japão do século 21. 

Também tem o Museu de Arte de São Paulo (Masp), o Museu de Arte de São Paulo Assis                  

Chateaubriand, mais conhecido como Masp, é um cartões-postais da Avenida Paulista. O espaço             

comporta uma coleção considerada a mais importante do Hemisfério Sul, com obras assinadas             

por artistas muito famosos em exposições permanentes, além das temporárias que são sempre             

muitos interessantes. 

Também tem o Parque Trianon. O Parque Trianon é uma incrível área verde recheada de               

árvores que espera o paulistano, em meio ao mar de arranhas-céus que, aos domingos, costuma               

receber muitas famílias e crianças. Na porta do espaço fica instalada uma feirinha de comidinhas,               

sendo a opção perfeita para um roteiro gastronômico na hora do almoço! 

Lá em São Paulo tem várias comidas deliciosas como: bauru, sanduíche de mortadela,             

picadinho, pão na chapa, cuscuz Paulista, sanduíche de pernil. Essas comidas são só algumas,              

tem muito mais. 

Todas as épocas são ótimas para visitação, mas nas férias é melhor, pois o trânsito fica                

menos congestionado. O carnaval também é bastante famoso. 

Saindo de Rio Preto pegue a rodovia Washington Luís em sentido São Paulo, depois a               

rodovia dos Bandeirantes, Marginal Tietê, chegando em São Paulo as placas indicarão a             

localização da Avenida Paulista.  

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. 

 
 

 
 


