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O DESCOBRIMENTO DO BRASIL
A expedição de Pedro Álvares Cabral chegou às terras brasileiras no dia 22 de abril de
1500. Ao aproximar-se das terras brasileiras, avistaram um monte e lhe deram o nome de
Monte Pascoal, por estarem na época da Páscoa.
Aportaram em Porto Seguro, no estado da Bahía. Quando desembarcaram, Pero vaz de
Caminha, escrivão da tropa portuguesa, escreveu ao rei de Portugal contando a beleza da
terra encontrada.
No dia 26 de abril, foi celebrada a primeira missa no Brasil, por Frei Henrique Soares.
Em 01 de maio, Cabral tomou posse da terra em nome do rei de Portugal.
Os portugueses deram outros nomes à terra brasileira antes de se chamar Brasil: Ilha de
Vera Cruz e Terra de Santa Cruz.
O nome Brasil, foi escolhido por causa da madeira pau- brasil, que aqui era encontrada em
grande quantidade. O pau- brasil era uma madeira muito utilizada na Europa, para fazer
navios e tingir roupas. A sua cor é vermelha como brasa, daí o nome Brasil.
Fonte: Texto retirado da internet
1- Assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas.
( V) O Descobrimento do Brasil ocorreu em 22 de abril de 1.500.
( F) Brasil, foi o primeiro nome dado ao nosso país pelos portugueses.
( F) Pedro Álvares Cabral, foi quem rezou a primeira missa no Brasil.
2- Ao chegarem aqui, o que os portugueses avistaram primeiro? Que nome lhe deram e
por quê?
R.Avistaram um monte e lhe deram o nome de Monte Pascoal, por estarem na época da
Páscoa.
3- Por que a terra descoberta recebeu o nome de Brasil?
R.Devido a madeira encontrada em grande quantidade aqui, chamada pau-brasil.
4- Leia e reflita sobre a tirinha abaixo.

*Que mensagem a tirinha transmite? Comente o que você entendeu.
R.Pessoal.
5- Em sua opinião, o que precisa mudar em nosso país para que ele se torne um Brasil
melhor?
R.Pessoal.
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