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Dia sete de setembro é comemorada a independência do Brasil. Que tal neste dia festivo 

de conquista pela nossa liberdade a gente Passear?  

Mas...  “Passear? Só  com poesia!”... Podemos também Circular em nossas lembranças o que 

você acha?... Eu acho que seria muito legal, pois nossas lembranças é uma caixa cheia de 

histórias, saudades, cheiros, sabores... isso mesmo! Com nossas lembranças podemos ir longe... 

Vamos ler um poema e descobrir em quais locais  o autor andou para escrevê-lo. Será 
muito legal! 

MINHA PÁTRIA 

            Eu gosto de minha Pátria... 

            De seus campos, suas matas, 

           Gosto tanto do Brasil! 

            Deste lindo céu de anil. 

 

                    Tudo é grande em minha Pátria 

                    Seus pássaros, mais cantadores, 

                    Suas terra, mais fecunda, 

                     E mais linda suas flores. 

 

                Seus rios são caudalosos 

                 E seu céu é mais azul 

                Onde entre lindas estrelas, 

                Brilha o Cruzeiro do Sul. 

 

                   

                  É muito grande o Brasil! 

                  Não cabe neste lugar 

                  Mas trago-o, inteirinho, 

                 Dentro do meu coração! 

 
Vicente Guimarães 

 

Agora responda: 

 

1) O autor precisou usar suas lembranças para descrever o  Brasil que ele ama em forma de 

poema. 

 

a) Quais as coisas que ele lembra quando descreve o Brasil na primeira estrofe?  

______________________________________________________________________________ 

 

b) Na segunda estrofe, como são os pássaros, as terras e as flores? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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c) O autor demonstra um sentimento quando fala do Brasil. Ao ler o poema você consegue 

identificar esse sentimento? Que sentimento é esse? 

______________________________________________________________________________ 

 

d) E  você, o que diria do nosso  Brasil? Escreva,  em poucas palavras, expressando seus 

sentimentos. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Projeto: Passear? Só com poesia!... Circulando em minhas lembraças 

 

2) Agora é a sua vez de usar suas lembranças para produzir um poema. Você poderá fazer uma 

homenagem para nosso País, para o lugar onde mora ou simplesmente falar de algo que lembre 

com carinho e que lhe inspire em sua produção. Seja criativo! Brinque com as palavras utilizando 

rimas ou apenas expondo todo seu sentimento. 

 

Lembre que um poema tem versos e estrofes! 

Versos: cada linha de um poema; 

Estrofes:É o conjunto de versos. 

 

MÃOS À OBRA! 

 

(Título)_______________________________ 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

(Autor) ______________________________________ 

 
 

 

 

Texto:https://br.pinterest.com/pin/294282156884672260/ 

Atividade criada pela professora Marcia Lial 

 

 

https://br.pinterest.com/pin/294282156884672260/
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DIA DA PÁTRIA 

No dia 07 de setembro comemoramos o “Dia da Pátria”. 

O Brasil foi descoberto por um português e ficou 

pertencendo a Portugal. 

O Príncipe D. Pedro proclamou a Independência do Brasil 

de Portugal no dia 07 de setembro de 1822. 

D. Pedro ficou sendo o primeiro Imperador do Brasil, com o 

título de Dom Pedro I. 

Muitas pessoas influenciaram para D. Pedro proclamar a Independência, entre elas José 

Bonifácio de Andrada e Silva e a Princesa Leopoldina. 

Por este motivo, José Bonifácio recebeu o título de “Patriarca da Independência”.  

https://br.pinterest.com/pin/844847211330754159/ 

1- Em que dia comemoramos o da Pátria? ________________________________________ 

2- Quem proclamou a independência do Brasil? ____________________________________ 

3- Qual é o nome do primeiro imperador do Brasil? _________________________________ 

 

4- Reescreva o texto abaixo trocando os desenhos pelas palavras: 

   

           NO DIA O7 DE SETEMBRO COMEMORAMOS  

               

O DIA DA                TRIA!     

 

A NOSSA               TRIA É O                      . 

 

A                     SIMBOLIZA A NOSSA                TRIA! 

 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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1) Resolva os problemas: 

a) No dia 07 de setembro de 1822, D. Pedro e sua comitiva vinham da cidade de Santos para São Paulo. 

Próximo ao riacho do Ipiranga recebeu um mensageiro que trazia cartas da corte, obrigando-o a voltar 

para Portugal. Diante desse fato, ele gritou: “Independência ou Morte!” 

Nesse ano o Brasil  fará quantos anos de independência? 

 

 

 

 

 b) Na bagagem da comitiva real, havia 7 baús com 23 sacos de farinha em cada. Quantos sacos de farinha 

havia ao todo? 

 

 

 

 

 c) Em São Paulo, o cozinheiro do palácio distribuiu os 161 sacos de farinha em 3 caixas iguais. Quantos 

sacos ele colocou em cada caixa? E quantos sacos sobraram?  

 

 

 

 

  2) Efetue as divisões: 
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https://4.bp.blogspot.com/-fb24oAy8XXo/WY3F3TELOxI/AAAAAAAAlvc/To2t-

SBj5xIJAFC7QyS18jFu1qddmjDuwCLcBGAs/s1600/1k.png 

https://miriamveiga.com.br/dia-da-independencia-do-brasil-situacoes-problema-de-matematica/ 

https://www.smartkids.com.br/trabalho/independencia-do-brasil 

https://miriamveiga.com.br/divisao-com-contas-prontas-por-2-e-por-3/ 

Adaptações da Professora Vanda Lúcia Costa de Souza Bolzan 

Cálculo Resposta 

Cálculo Resposta 

Cálculo Resposta 

https://4.bp.blogspot.com/-fb24oAy8XXo/WY3F3TELOxI/AAAAAAAAlvc/To2t-SBj5xIJAFC7QyS18jFu1qddmjDuwCLcBGAs/s1600/1k.png
https://4.bp.blogspot.com/-fb24oAy8XXo/WY3F3TELOxI/AAAAAAAAlvc/To2t-SBj5xIJAFC7QyS18jFu1qddmjDuwCLcBGAs/s1600/1k.png
https://miriamveiga.com.br/dia-da-independencia-do-brasil-situacoes-problema-de-matematica/
https://www.smartkids.com.br/trabalho/independencia-do-brasil
https://miriamveiga.com.br/divisao-com-contas-prontas-por-2-e-por-3/
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Atividade 1 – Observe as imagens abaixo do riacho Ipiranga na época da Independência do 

Brasil e nos dias atuais: 

                            FIGURA 1                                                                   FIGURA 2  

 

 

 

 

 

   

a) Escreva em seu caderno as diferenças entre as duas imagens. 

_____________________________________________________________________________. 

b ) Você acha que os riachos das duas imagens estão limpos? Por quê? ____________________ 

c ) Na imagem dois, o que pode ter contribuído para a poluição do riacho Ipiranga? ___________ 

 

Atividade 2 – De acordo com imagem abaixo, responda as perguntas: 

 

a ) Você sabe de onde é essa imagem? Escreva o nome dessa cidade em seu caderno? 
_____________________________________________________________________________. 
b ) Como é chamado o rio que passa em nossa cidade? Antes de chegar a nossa cidade por qual 
cidade esse rio passa? ___________________________________________________________ 
c ) O rio está limpo ou sujo? Qual tipo de poluição pode estar contaminando o rio? ____________ 
d ) O que podemos fazer para preservar o nosso rio? Se não preservamos as águas que ainda 
existem em nosso planeta, o que pode acontecer com a vida na terra? _____________________ 
e ) Pesquise em casa com seus familiares, na internet ,em livros onde você puder, nomes de rios 
existentes em nossa região sul e registre em seu caderno. _______________________________ 
f ) Cite alguns rios do município ou nascentes que estão sendo preservados da ação do homem? 
_____________________________________________________________________________. 
 

 Fonte: http://www.jornaldamanhamarilia.com.br/images/noticias/0986399001504627524.jpg 
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        Por vivermos em um País democrático, hoje em dia, não precisamos lutar com espadas, 

mas devemos ter a firmeza daquilo que desejamos e lutar com coragem e honra. 

 

http://blog.politicos.org.br/tag/eleicoes/ 

                                 

                                           

  

  http://blog.politicos.org.br/tag/eleicoes/ 

                                                                     Adaptações da Professora Rozilene da Costa Souza. 
 

 

Faça uma ilustração que representa a democracia do nosso país (BRASIL) na 

atualidade. Exemplos: Eleições, Bandeira Nacional, a Emancipação da Mulher no 

mercado de trabalho, demais direitos adquiridos após a Independência do Brasil etc. 
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http://blog.politicos.org.br/tag/eleicoes/
http://blog.politicos.org.br/tag/eleicoes/
http://blog.politicos.org.br/melhores-deputados-do-ranking-dos-politicos-foram-reeleitos/
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Arte - Independência do Brasil 

O Dia da Independência do Brasil é comemorada em 7 de setembro e, foi um dos 

acontecimentos que mudou os rumos de nossa nação. As margens do riacho Ipiranga, D. Pedro 

bradou “Independência ou Morte” e ficamos livres de Portugal. 

Atividade 

Segue o comando. Utilizar jornal ou Papel colorido e vamos confeccionar a dobradura do 

chapéu de soldado. Depois desenhe o soldado em seu caderno desenho e cole o chapéu e 

escreva a frase: “Independência ou Morte”. 

 

 

Bons Estudos! 
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Observe a cena e responda: 

 

 

 

A- Qual o nome do esporte que a turma está praticando? _____________________________ 

B- Quais os nomes dos personagens que aparecem na cena? _________________________ 

C- Qual seu esporte favorito? ___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: 

https://www.google.com/search?q=turma+da+m%C3%B4nica+jogando+futebol&tbm=isch&ved=2

ahUKEwjw 
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TEMA: INDEPENDÊNCIA DO BRASIL  

A bandeira do Brasil é composta por uma base verde em forma de retângulo, sobreposta 

por um losango amarelo e um círculo azul, no meio do qual está atravessada uma faixa branca 

com o lema nacional, em letras maiúsculas verdes.   

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Bandeira_do_Brasil                                                  

 

ATIVIDADE 

Escreva em inglês os nomes das cores que estão presentes na bandeira do Brasil. 

Se for preciso, consulte a tabela abaixo com os nomes das cores em português e em 

inglês.  

 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

Fonte:  https://br.pinterest.com/pin/637470522235940174/ 
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