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As cores oficiais da bandeira brasileira são o verde, amarelo, azul e branco, com a frase 
"Ordem e Progresso". 

Originalmente, simbolizavam as cores das casas reais da família de D. Pedro I, sendo o verde a 
cor símbolo da casa real dos Bragança e o amarelo da casa real dos Habsburgo. No entanto, ao 
longo dos anos os brasileiros associaram outros significados para cada uma das cores, mesmo 
que estes não sejam considerados oficiais: 

 Branco: significa o desejo pela paz 

 Azul: simboliza o céu e os rios brasileiros 

 Amarelo: simboliza as riquezas do país 

 Verde: simboliza as matas (a rica floresta brasileira) 

A frase "Ordem e Progresso" foi baseada nos estudos do filósofo francês fundador do positivismo, 
Augusto Comte. 

A BANDEIRA NACIONAL 

Materiais necessários: 

 Folha sulfite 
 Tinta dedo ou guache nas cores: AZUL, BRANCO. AMARELO E VERDE 
 Palito de churrasco (sem ponta) ou de sorvete 
 Cola líquida ou fita adesiva. 
 Dedinho da criança 

Como fazer: 

1. Copie o desenho da Bandeira Nacional, do modelo abaixo, numa folha sulfite “deitada”. 
2. Oriente a criança a molhar o dedo em cada cor de tinta e auxilie-a no carimbo do dedinho 

na bandeira (conforme modelo). 
3. Depois de preenchida, espere secar e cole a bandeira no palito e deixe a criança brincar a 

vontade com sua bandeira. 
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Atividade 

Dobradura 

Estratégia:  

Após ouvir o Hino da Independência do Brasil com a criança, construir um chapéu de soldado para 
criança que poderá ser com o papel disponível e de sua escolha. Ensine a criança que para ouvir o hino 
ficamos em pé com as mãozinhas para trás ou no peito. 

Boa atividade   

 

Vídeo do Hino da independência: https://youtu.be/nmfDN5glHGc 

 

 

 


