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(Quarta-feira, 08 de setembro de 2021) 

Olá, crianças e responsáveis! 

Nesta semana, nossa proposta será voltada a temática “Semana da Pátria”. 

Ontem, dia 7 de setembro, comemoramos a independência do Brasil. Essa 

comemoração, na educação infantil, serve para despertar na criança as 

belezas e as riquezas naturais do nosso país, estimular o sentido do 

patriotismo e ensinar o significado da data de uma forma prazerosa e alegre. 

Hoje, trabalharemos com uma história infantil sobre a Independência do Brasil 

e a confecção de um fantoche. 

1º MOMENTO 

Inicialmente, em uma roda de conversa, explique sobre o conceito de 

autonomia para a criança, pedindo para ela completar a seguinte frase: EU 

SOU INDEPENDENTE QUANDO... ( Ex: coloco o sapato, escovo os dentes, 

visto a roupa, lavo minhas mãos, e etc.). Em seguida, fale para a criança o 

motivo de comemoramos o dia 7 de setembro, dando o seguinte exemplo: O 

Brasil deixou de depender de Portugal para tomar suas decisões e passou a 

cuidar de si mesmo, por isso se tornou independente. 

2º MOMENTO 

Agora assistiremos a história infantil sobre “A independência do Brasil”. 

Vídeo: INDEPENDÊNCIA DO BRASIL- História para crianças - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=PNEcJG4brKM


 

Após o vídeo, faça as seguintes perguntas para a criança: 

1. Com a volta do rei e de sua família para Portugal, quem ficou cuidando 

do Brasil?  

2. O povo brasileiro gostava do Dom Pedro I? 

3. Qual foi o grito que Dom Pedro I deu, à margem do rio Ipiranga, para 

proclamar a independência do Brasil? 

 

3° MOMENTO 

Convide a criança para produzir um fantoche, do Dom Pedro I, usando folha de 

sulfite, lápis de cor ou o que estiver disponível em casa para a confecção. 

Após, cole um palito de picolé ou um graveto, para que a criança possa 

manusear. Abaixo, segue um modelo como sugestão. 

 



 

DEVOLUTIVA 

Se possível, registre por meio de fotografia, comentário (da fala da criança) ou 
vídeo, o momento de realização da atividade, e compartilhe conosco pela 
página do facebook do grupo do Jardim I. 
Gratos pelo empenho e participação! 
Professores dos Jardins I: Alex e Gilmara. 


