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LÍNGUA PORTUGUESA 

Na nossa aula de Língua Portuguesa iremos falar sobre as comemorações do mês de abril. 
 

04 de abril - Páscoa 

 

A Páscoa comemora a ressureição de Jesus Cristo, mas temos um símbolo 
muito simpático que é o coelhinho com seus ovos. O coelho foi escolhido como símbolo 
da Páscoa porque é um animal que simboliza a fertilidade. O ovo simboliza a 
ressurreição, vida nova. A data da Páscoa muda todo ano, pode ocorrer entre os dias 22 
de março e 25 de abril. 

18 de abril - Dia Nacional do Livro Infantil 
 
 
 
   

Dia Nacional do Livro Infantil, passou a ser comemorado, anualmente, no dia 
18 de abril, data natalícia do escritor Monteiro Lobato”. Portanto, a data foi escolhida 
para homenagear o escritor Monteiro Lobato, considerado o pioneiro, o 
pai da literatura infantil brasileira. 

19 de abril – Dia do índio 

 

É comemorado em 19 de abril o dia do índio. Essa data foi escolhida, porque 
houve um protesto dos povos indígenas do continente americano ainda na década de 
1940. Eles lutavam pelos seus direitos de igualdade. A comemoração do Dia do Índio faz 
homenagem a uma ampla diversidade de povos que tiveram papel fundamental na 
formação cultural e étnica da população brasileira. 

21 de abril – Tiradentes 

 

Tiradentes é o apelido que foi  dado  a Joaquim  José  da  Silva Xavier 
(1746-1792),  que  ficou  conhecido  por  ter  sido  o  único   participante da 
Inconfidência Mineira, ocorrida em 1788, a receber a pena de morte. Ele foi acusado 
de conspiração pelas autoridades da Coroa Portuguesa e foi morto no dia 21 de abril 
de 1792. 

22 de abril – Descobrimento do Brasil 

 

É comemorado no 22 de abril de 1500 o descobrimento do Brasil, 
porque nessa data chegaram os portugueses ao nosso país. 

Pedro Álvares Cabral, o valente explorador português, vinha com uma 
expedição formada por 13 embarcações: 10 naus e 3 caravelas. Com ele, estava 
cerca de 1,5 mil marinheiros. 

 

1- Responda: 
a) Qual dessas datas já comemoramos? 

_   

b) Quais dessas datas iremos comemorar? 

_   



 
 

MATEMÁTICA 

1- Na atividade anterior de Língua Portuguesa conhecemos as datas comemorativas do mês de 
abril. Observe o calendário e responda: 

 

a) Quantos dias têm o mês de abril? 

  _ 
 
 

b) Os dias que estão destacados no 
calendário em vermelho são... 

( ) férias 

( ) feriados 
 
 

c) O que foi comemorado no 1º domingo do 
mês de abril? 

 
 

 
 

d) Escreva no quadro abaixo, qual dia da semana será as datas comemorativas. 
 
 

 
18 de abril – dia Nacional do livro Infantil 

 

 
19 de abril – dia do índio 

 

 
21 de abril – Tiradentes 

 

 
22 de abril – Descobrimento do Brasil 

 

 
2- Nossa atividade irá continuar no nosso livro de Matemática na página 35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOA AULA!! 


