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Independência do Brasil 

No dia 7 de setembro comemoramos a independência do nosso país, vamos 

assistir ao vídeo que conta um pouco sobre como aconteceu: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=c8Blp1NGYG4 

 
Em 7 de setembro de 1822, às margens do riacho Ipiranga, D. Pedro bradou 

“Independência ou Morte”. Com a independência, o Brasil ia governar por si, ter suas 

próprias leis e ser dono de suas riquezas. 

Nada foi conseguido de um dia para outro, apenas com o brado de D. Pedro I. 

Muitos brasileiros ajudaram nessa conquista, como por exemplo, Tiradentes na 

Inconfidência Mineira. Alguns brasileiros organizaram movimentos, escreveram artigos em 

jornais despertando o ideal de liberdade no povo e naquela época poucas pessoas tinham 

acesso aos jornais que eram apenas impressos (lembrando que não existia eletricidade 

naquele tempo). O Brasil viveu dias de perseguições, pois Portugal não queria perder sua 
colônia.  

No ano de 2020, faz 192 anos da Independência de nosso país e nosso povo 

sempre se empenhou para ser quem somos hoje. Pensando que as crianças são o futuro 

do nosso país, vamos refletir sobre algumas questões: 

 

1- Estudo o suficiente para quando crescer ser um ótimo profissional? Se não, o que 
posso fazer para melhorar? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 



 

 

 

2- Eu respeito todos os seres humanos, independente das nossas diferenças? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3- Procuro conhecer e a cultura e história do meu país? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4- O que entendo por ser um bom cidadão? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
O Hino da Independência do Brasil 

 
Para comemorar a independência de nosso país, foi escrito o Hino da 

Independência do Brasil, quem escreveu foi o jornalista e político Evaristo da Veiga 

(1799-1837) em agosto de 1822. Sua poesia recebeu inicialmente o título de "Hino 

Constitucional Brasiliense", e quem fez a música foi o maestro Marcos Antônio da 

Fonseca Portugal (1760-1830). 
 
Vamos escutar o hino no link abaixo: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=G-suLpBA30A 
 
Agora que já ouvimos o hino, vamos ler a letra. 

Já podeis da Pátria filhos, 
Ver contente a mãe gentil; 
Já raiou a liberdade 
No horizonte do Brasil. 
 
Brava gente brasileira! 
Longe vá... temor servil: 
Ou ficar a pátria livre 
Ou morrer pelo Brasil. 
 

Os grilhões que nos forjava 
Da perfídia astuto ardil... 
Houve mão mais poderosa: 
Zombou deles o Brasil. 

 
Brava gente brasileira! 
Longe vá... temor servil: 
Ou ficar a pátria livre 
Ou morrer pelo Brasil. 
 



 

 

 

           Não temais ímpias falanges, 
           Que apresentam face hostil; 
           Vossos peitos, vossos braços 
           São muralhas do Brasil. 
 
          Brava gente brasileira! 
          Longe vá... temor servil: 
          Ou ficar a pátria livre 
          Ou morrer pelo Brasil. 
 

Parabéns, ó brasileiro, 
Já, com garbo juvenil, 
Do universo entre as nações 
Resplandece a do Brasil. 
 
 Brava gente brasileira! 
 Longe vá... temor servil: 
 Ou ficar a pátria livre 
 Ou morrer pelo Brasil. 

 
No início do ano estudamos um pouco sobre sinônimos, relembrando: sinônimos 

são palavras diferentes, mas com significados parecidos. Vamos assistir ao vídeo 

explicativo para relembrar:  https://www.youtube.com/watch?v=1Q5eyyDuvo4 

 
Agora que já relembramos o que são sinônimos, observe o 
glossário abaixo:  

 
 

Brava: valente 

Grilhões: corrente de 

metal 
Ímpias: cruéis 

Falanges: tropas 

Hostil: inimigo 

Garbo: elegância, porte 

 
 

5- As frases abaixo foram retiradas do hino da independência. Substitua as palavras 

grifadas por um sinônimo e reescreva a frase fazendo as alterações necessárias. 

 

a) Brava gente, brasileira! 

_____________________________________________________________ 
b) Não temais ímpias falanges. 

_____________________________________________________________ 

c) Que apresentam face hostil. 

_____________________________________________________________ 

d) Já, com garbo juvenil. 
_____________________________________________________________ 
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1) Assista ao vídeo sobre calendário. Depois, preencha o calendário do mês de 
Setembro:   https://youtu.be/OxkVMDUfgcE     

 
 

 



 

 

 

2) Agora, responda as questões: 

 

A) Que mês antecede Setembro? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

B) E qual será o mês que vem? 
__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

C) Quantas semanas tem o mês de Setembro? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
 

D) Em que dia da semana começou o mês de setembro? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

E) Em que dia da semana caiu o feriado do dia 7? 
__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

F) Que dia do mês será a terceira quinta- feira? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 

G) Pinte de vermelho os finais de semana e o feriado: 

 

3) E agora, que tal aprender brincando? Responda as advinhas e veja o 

que você já assimilou sobre calendário.  

https://youtu.be/znLKkn1wWRA 

                                                                                              Divirtam-  
                                                                                                 se!!! 


