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Temática: Cultura Indígena – Descobrimento do Brasil – Desarmamento Infantil 
 

QUINTA-FEIRA 29/04/2021 
  
 Atividade: “Vamos fazer uma bandeira do Brasil?" 
 

Essa atividade aborda a chegada dos portugueses ao Brasil, estimula a oralidade, a coordenação 
motora fina, reconhecer e nomear formas geométricas e cores. 

Vamos assistir o vídeo do Cocoricó com a música: Tu tu pi? 
https://youtu.be/tmqWB2wB1wA 
https://youtu.be/1EMo-MeIKzQ 
 
E agora vamos ouvir a História do Descobrimento do Brasil? https://youtu.be/tagfOKDOnpw 
 
O dia 22 de abril, comemoramos o “Dia do Descobrimento do Brasil”, ou seja, o dia que os 
portugueses chegaram aqui, no ano de 1500. 
 
Um dia, um homem chamado Pedro Alvares Cabral saiu de um país chamado Portugal com grupo 
de 13 navios, estes navios eram chamados de caravelas. 
Foi uma viagem difícil, demorada e cansativa. Para todos os lados que ele olhavam eles viam água 
e mais água, céu e mais céu.   
Até que o homem olhou de longe e viu um monte, que depois foi chamado de monte Pascoal, por 
que era na época da páscoa. 
 O homem gritou: 
- Terra à vista! 
Todo mundo correu para ver, foi um alvoroço! 
A terra era o Brasil. Isso mesmo, ele “Descobriu o Brasil” 
 
Que tal fazermos uma bandeira do Brasil? 
 Recursos: 

✓ Papel sulfite; 
✓ Lápis de cor ou giz de cera (verde, amarelo e azul); 
✓ Tesoura; 
✓ Cola. 
✓ Palito de churrasco (opcional). 

 

Primeiro vamos recortar as três partes da bandeira, o tamanho vocês podem escolher, mas as 
formas devem ser de tamanhos proporcionais.  

https://youtu.be/tmqWB2wB1wA
https://youtu.be/1EMo-MeIKzQ
https://youtu.be/tagfOKDOnpw


 

 

 
 
 
Agora, pinte cada parte de acordo com as cores indicadas; depois de pintadas é só montar e colar. 
Se quiserem, podem colocar um palito de churrasco para balançá-la. Está pronta a sua bandeira! 
 

                                    


