
 

 

DÉCIMA SÉTIMA SEMANA 

INDEPENDÊNCIA DO BRASIL 

 

 

 
ATIVIDADE 1 

 

 

 

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

 

 
a) Em que dia que é comemorada a independência do Brasil?   
b) Quem deu o grito de independência? Por quê?  

c) Qual frase marcou a independência?  
 

 

 
ATIVIDADE 2 

 

Pesquise, faça o registro  e cole uma gravura referente a independência 

do Brasil no seu caderno. 

 

 

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


 

 

 
ATIVIDADE 3 

 

Observe a bandeira do Brasil e responda as questões:  

 

 
Fonte da imagem: https://pt.wikipedia.org/wiki/Bandeira_do_Brasil 

 

a) Quando foi criada a bandeira nacional?  

b) O que significam as cores da bandeira ? 

c) O que está escrito no centro da bandeira?  

d) Quantas estrelas existem na bandeira do Brasil?  

e) O que as estrelas representam?  

 
ATIVIDADE 4 

 

Bandeiras do Brasil 

 

Estamos habituados com a bandeira do Brasil, com seu retângulo verde, o losango 

amarelo, a esfera azul e as estrelas. Mas você sabia que antes dela o Brasil teve 

outros 12 modelos de bandeira? 

Dessas, apenas três foram criadas após a independência. As anteriores eram 

bandeiras portuguesas que foram utilizadas no Brasil da época de Pedro Álvares 

Cabral até 1822. Assim, a primeira bandeira do Brasil independente é a 11ª, 

que vigorou de 1822 a 1889. 
Fonte do texto: https://www.hipercultura.com/evolucao-bandeira-do-brasil/ 

 

Faça uma pesquisa e desenhe em seu caderno as 12 bandeiras que 

representaram nosso país,  antes da bandeira atual.  
 

 

ATIVIDADE 5 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bandeira_do_Brasil
https://www.hipercultura.com/evolucao-bandeira-do-brasil/


 

 

 
Leia o Hino da Independência do Brasil com atenção e em seguida crie 

uma ilustração para ele. 

 
Hino da Independência do Brasil 

Composição: Dom Pedro I / Evaristo Da Veiga 
 

Já podeis, da Pátria filhos 

Ver contente a mãe gentil 

Já raiou a liberdade 

No horizonte do Brasil 

Já raiou a liberdade 

Já raiou a liberdade 

No horizonte do Brasil 

 

Brava gente brasileira! 

Longe vá, temor servil 

Ou ficar a pátria livre 

Ou morrer pelo Brasil 

Ou ficar a pátria livre 

Ou morrer pelo Brasil 

 

Os grilhões que nos forjava 

Da perfídia astuto ardil 

Houve mão mais poderosa 

Zombou deles o Brasil 

Houve mão mais poderosa 

Houve mão mais poderosa 

Zombou deles o Brasil 

 

Brava gente brasileira! 

Longe vá, temor servil 

Ou ficar a pátria livre 

Ou morrer pelo Brasil 

Ou ficar a pátria livre 

Ou morrer pelo Brasil 

 

Não temais ímpias falanges 

Que apresentam face hostil 

Vossos peitos, vossos braços 

São muralhas do Brasil 

Vossos peitos, vossos braços 

Vossos peitos, vossos braços 

São muralhas do Brasil 

 

Brava gente brasileira! 

Longe vá, temor servil 

Ou ficar a pátria livre 

Ou morrer pelo Brasil 

Ou ficar a pátria livre 

Ou morrer pelo Brasil 

 

Parabéns, ó brasileiro 

Já, com garbo juvenil 

Do universo entre as nações 

Resplandece a do Brasil 

Do universo entre as nações 

Do universo entre as nações 

Resplandece a do Brasil 

 

Brava gente brasileira 

Longe vá, temor servil 

Ou ficar a pátria livre 

Ou morrer pelo Brasil 

Ou ficar a pátria livre 

Ou morrer pelo Brasil

  

 
ATIVIDADE 6 

 



 

 

Observe o quadro Independência ou Morte (1888), de Pedro Américo 

(1843-1905) 

 

 

Fonte da imagem: https://pt.wikipedia.org/wiki/Independ%C3%AAncia_ou_Morte_(Pedro_Am%C3%A9rico) 

 

O quadro “Independência ou Morte” de Pedro Américo, marca a memória 

visual dos brasileiros sobre o fato e foi consagrado pela memória nacional. 

Descreve as sensações que a obra provoca em você. 

 
ATIVIDADE 7 

 

Sabemos que o quadro de Pedro Américo não é uma representação real, foi 

criado com objetivo de dar um ar heróico para Independência do Brasil. 

Como, de fato, foi o momento em que D. Pedro declarou a Independência?   

Pesquise e faça uma ilustração desse momento, crie uma tirinha de história 

que conte a proclamação da independência brasileira. Registre em seu 

caderno e se quiser, envie para nós pelo e-mail 

coordenacaoanosfinaismpereira@ gmail.com 

 
ATIVIDADE 8 

 

No suposto local onde D. Pedro teria dado o Grito de Independência existe 

um Museu e um Parque. O Museu do Ipiranga. Visite seu site: 

http://www.mp.usp.br/museu-do-ipiranga e nos diga o que aprendeu. Envie 

para nós pelo e-mail coordenacaoanosfinaismpereira@gmail.com 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Independência_ou_Morte_(Pedro_Américo)


 

 

 
ATIVIDADE 9 

 

 Observe o quadro Tribo Guaicuru em Busca de Novas Pastagens (1823) de Jean-

Baptiste Debret (1768-1848). 

 

 
Fonte da imagem: https://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra61273/jovens-negras-indo-a-igreja-para-serem-batizadas 

 

a) Que tipos de pessoas estão representados? 

b)  Em que lugares? 

c)  Como são suas vestimentas? 

d)  O que fazem? 

 

 
ATIVIDADE 10 

 

Ouça com atenção os SAMBAS ENREDO: João e Marias (2008)  E 

Leopoldina, a Imperatriz do Brasil (1996). 
 



 

 

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

 
 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=36Yp0zJdnyc 

  

Agora é a sua vez. Pense num samba enredo com tema “independência” e 

registre em seu caderno.  

 

DICAS do COVID-19 

 
 



 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9PVVvlWgemo&feature=youtu.be 

 

DICAS de Língua Portuguesa 

Você está por dentro de todas? 

 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=WrFX1wKHsNY 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9PVVvlWgemo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=WrFX1wKHsNY

	Bandeiras do Brasil

