
 
 

 Semana 25– referente à 08 de setembro  à 10 de setembro de 2021  

                                                 Quarta-feira 

 

 

A Semana da Pátria acontece em torno do dia 7 de setembro, data em que se 

comemora oficialmente a Independência do Brasil. No ano de 1822, diversos grupos 

das elites brasileira e portuguesa discutiam quanto aos rumos que os países deviam 

tomar. Aristocratas e comerciantes do Brasil buscavam mais liberdade, em termos 

econômicos e políticos. Já as Cortes portuguesas desejavam uma recolonização do 

Brasil. Pedro de Alcântara, reunindo os interesses da opinião pública brasileira, de 
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 Semana 25– referente à 08 de setembro  à 10 de setembro de 2021  
sua esposa d. Maria Leopoldina, e do ministro José Bonifácio, decidiu por proclamar 

a independência do Brasil. 

 

 

Atividade:  Hora da história 

Em um momento do dia (pode ser antes da soneca), diga para a criança que é a hora 

da história. Realizar a contação da história “Brasil Criança” disponível em PDF. Nesse 

momento mostrar as ilustrações e as cores, interagindo com a criança, estimulando 

a concentração e o interesse pela história.  

Não esqueça de filmar ou tirar fotos da atividade. 

 

 

Recurso: mídias digitais  

Referências:  

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 

http://www.camarachapadaodosul.ms.gov.br/noticia/semana-da-patria-conheca-a-historia-do-brasil 
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Se o Brasil fosse uma criança,

como será que ele seria?

Grande ou pequenininho?

Que cor que ele teria?

@pedagoga_mayara



Se o Brasil fosse uma criança,
ele seria seu amigo?

Você teria orgulho dele?
Ou acharia ele metido?

@pedagoga_mayara



Se o Brasil fosse uma criança,
que língua ele falaria?

Que animal seria seu preferido?
Qual a sua comida favorita?

@pedagoga_mayara



Se o Brasil fosse uma criança,
ele seria tagarela?

Ou será que seria uma criança
eternamente brincando de 

vaca amarela?

@pedagoga_mayara



Se o Brasil fosse uma criança,

ele teria quantos anos?

Será que seria amado,

mesmo se vivesse aprontando?
@pedagoga_mayara



Carvalho, Lopes ou Soares?
Será que seria Brasil Almeida?
Ou será que seria Rocha, Dias,

Nascimento, Andrade ou Vieira?

Nunes, Marques, Machado,
Mendes, Ramos ou Moreira?
Cadoso, Freitas, Gonçalves,
Santana ou Brasil Texeira?

ele teria sobrenome?
Se sim, qual seria?

Silva, Santos, Fontes?

Souza, Rodrigues, Tibiriça, Ribeiro?
Barbosa, Alves, Ferreira?

Lima ou Gomes?
Costa, Martins ou Pereira?

Se o Brasil fosse uma criança,



Se o Brasil fosse uma criança,

ele seria livre?

Quem cuidaria dele?

Ele seria alegre ou triste?

@pedagoga_mayara



Se VOCÊ fosse uma criança...
VOCÊ seria gentil?

Amaria sua PÁTRIA?
Se orgulharia do 

BRASIL?



A escolha dos sobrenomes aqui apresentados foi

consciente.  Tentou-se englobar os sobrenomes

brasileiros mais comuns e constatou-se que estes

são em sua maioria de origem européia, o que

de maneira nenhuma significa excluir os

demais sobrenomes, sejam eles de quaisquer

outra origem.

O intuito com esse material é gerar uma profunda

reflexão sobre nossos sentimentos relacionados

ao país Brasil. No entanto a problematização das

questões do livro poderá transcender para

temáticas como: étnico raciais, sociais, culturais e

geográficas e históricas.
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SOBRE A AUTORA

    Mayara Rodrigues é pedagoga, trabalha com Educação há
mais de 10 anos e atualmente, leciona em turmas de

Educação Infantil e Ensino Fundamental I. 
Especialista em metodologias ativas, tem como missão

compartilhar ideias criativas e o que sabe sobre didáticas
inovadoras com outros educadores. Com o intuito de
amplificar seus conhecimentos, posta conteúdos no

Instagram e em seu canal no YouTube. Ama escrever histórias
que valorizam as culturas existentes no Brasil. Sonha em

publicar um livro físico e conta com o apoio dos leitores de
seus ebooks para alcançar essa realização.
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Pedagoga Mayara Rodrigues

https://www.instagram.com/pedagoga_mayara/
https://www.youtube.com/channel/UCdKZ7ZSOQ7_6STZ3KmO3HYA?view_as=subscriber


Gosta dos materiais que a Pedagoga Mayara
compartilha? Que tal ajudá-la a realizar seu sonho

de publicar um LIVRO FÍSICO e valorizar a
literatura brasileira?  É fácil, basta clicar no botão

"financie esse sonho" e contribuir com qualquer
valor. Sim, é uma vaquinha online com um lindo
propósito envolvido! Clique na vaquinha para

deixar seu apoio! 
�

http://vaka.me/1335201?utm_campaign=whatsapp&utm_medium=website&utm_content=1335201&utm_source=social-shares
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pode ser utilizada ou reproduzida sob quaisquer meios
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