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O dia 7 de setembro é mais do que uma simples data para nós brasileiros, 

ele simboliza o início da liberdade de uma pátria. De uma história de 

dominação e controle de uma nação, que por fim ganhou sua 

independência. Comemorar esta data é de grande relevância para que 

entendamos a nossa própria história. No dia 7 de setembro de 1822, Dom 

Pedro proclamou a independência do Brasil as margens do Rio Ipiranga e 

trouxe “Independência ou morte!” como um marco histórico do país. A 

partir de então, desvinculamos nossos laços coloniais com Portugal e 

iniciamos um novo período cultural, sociológico e histórico no país. 

Ensinar crianças as apreciarem e valorizarem esse dia é mais um passo 



 
para um futuro harmonioso e com menos problemas sociais. Lembrar da 

nossa história, da nossa luta diária e das nossas conquistas levam o 

patriotismo no peito e reforçam a ordem e o progresso que levamos na 

nossa bandeira. 

O dia da Independência foi um ponto de partida para algo muito maior, 

para uma democracia que necessita ser cada vez mais justa e cada vez 

mais respeitada, para uma liberdade não só de um povo, mas uma 

liberdade de expressão e de pensamento. Precisamos passar bons 

ensinamentos à diante, contar nossa própria história, reforçar a nossa 

cultura e fazer da nossa nação uma nação consciente e inspiradora. 

Atividades: Vídeo Meu Brasil Independência do Brasil 

 

Atividade: Vídeo Meu Brasil Independência do Brasil 

Em um lugar tranquilo e aconchegante de sua casa sente com 

seu filho (a) para assistir ao vídeo estimule-o a cantar e chame 

sua atenção para as imagens do vídeo. Acesse o link do vídeo 

https://youtu.be/eNNo5Sm7uC0 

Registre este momento de aprendizagem com fotos, vídeos, 

áudio ou descrição da atividade proposta. 

 

Desenvolver a reflexão e construção de conhecimentos 

Recursos: VÍDEO 
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