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2º Ano
Atividade de História
Descobrimento do Brasil – 22 de abril

O dia 22 de abril de 1500 marcou oficialmente a chegada dos portugueses ao território brasileiro,
e esse evento é muito conhecido como “descobrimento do Brasil”. A chegada dos portugueses
aqui foi um dos momentos mais marcantes das grandes navegações, realizadas por eles durante
todo o século XV. A partir desse acontecimento, a presença portuguesa no território foi constante.
A partir da década de 1530, medidas colonizatórias foram implantadas aqui.
As grandes navegações são como conhecemos as expedições exploratórias, organizadas pelos
portugueses, no Oceano Atlântico ao longo desse século. Isso só foi possível graças a uma série
de fatores.
No contexto da chegada dos portugueses ao Brasil, Portugal estava desfrutando o auge
do comércio de especiarias da Índia — mercadorias oriundas da Ásia, como pimenta-do-reino,
noz-moscada, perfumes e incenso, que, por sua raridade no mercado europeu, eram
valiosíssimas. A procura por uma nova rota para Índia era justamente para garantir o acesso a
essas mercadorias.
O nome escolhido para liderar essa rota foi o de Pedro Álvares Cabral, cavaleiro da Ordem de
Cristo desde 1494 (importante ordem de cavaleiros). Os historiadores não sabem ao certo por
que Cabral foi escolhido para ser o líder da expedição, já que existiam outros navegadores mais
experientes que ele, como Bartolomeu Dias.
A expedição de Pedro Álvares Cabral contava com 13 embarcações, sendo nove naus, três
caravelas e uma naveta de mantimentos.
O avistamento de terras, que aconteceu no dia 22 de abril de 1500, foi relatado por Pero Vaz de
Caminha escrivão da expedição.
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em:

1)
Coloque as letras nos lugares indicados que você verá o nome completo do descobridor do
Brasil.

2)

Coloque V se for verdadeiro ou F se for falso.

( ) A data do Descobrimento do Brasil foi 22 de maio de 1992.
( ) O escrivão que relatou o que aconteceu no dia 22 de abril foi Pero Vaz de Caminha.
( ) Com a chegada dos portugueses, Portugal começou a desfrutar do comércio das
especiarias da China.
3)
Ligue os pontos e descubra o que os portugueses usaram para chegar ao Brasil, depois
pinte bem bonito.
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