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Atividade de História
Data comemorativa: Dia do Trabalho
O Dia do Trabalho ou Dia do Trabalhador é comemorado anualmente em 1º de maio
em diversos países do mundo.
O Dia do Trabalho é feriado nacional no Brasil, em Portugal, Rússia, França,
Espanha, Argentina, entre outras nações.
Esta data representa o momento que os empregados e as empresas têm para
refletir sobre as legislações trabalhistas, normas e demais regras de trabalho.
Nesta data também é homenageada a luta dos trabalhadores que reivindicaram por
melhores condições trabalhistas. Graças à coragem e persistência desses trabalhadores,
os direitos e benefícios atuais dos quais usufruímos foram conquistados.
Origem do Dia do Trabalho
Até meados do século XIX, os trabalhadores jamais pensaram em exigir seus
direitos trabalhistas para seus patrões, apenas trabalhavam.
Mas, a partir de 1886, aconteceu uma manifestação de trabalhadores nas ruas de
Chicago, para reivindicar a redução da jornada de trabalho (de 13 horas para 8 horas
diárias), e nesse mesmo dia teve início uma greve geral nos Estados Unidos.
Os conflitos estadunidenses ficaram conhecidos como Revolta de Haymarket.
Três anos após as manifestações nos Estados Unidos (20 de junho de 1889,
precisamente), foi convocada em Paris uma manifestação anual para reivindicação das
horas de trabalho e foi programada para o dia 1º de Maio, como homenagem as lutas
sindicais em Chicago.
No dia 23 de abril de 1919, o Senado francês ratificou as 8 horas de trabalho e
proclamou o dia 1º de maio como feriado. Após alguns anos, outros países também
seguiram o exemplo da França e decretaram o dia 1º de maio como feriado nacional
dedicado aos trabalhadores.
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1-Olhe a figura abaixo e responda.

a) Quem sou eu?
R:Guarda municipal.
b) Que instrumento eu uso durante o meu trabalho?
R:Apito.
c)Você acha minha profissão importante? Por quê?
R:Resposta pessoal.

2-Pesquise sobre os direitos dos trabalhadores e em seguida escreva V para as frases
verdadeiras e F para as falsas.
a) (V ) Todo trabalhador tem direito às férias.
b) ( F) O trabalhador não tem direito à licença médica.
c) (V ) Ele tem direito a um ou mais dias de descanso.
d)(F ) O trabalhador não tem direito ao pagamento de hora extra.
3-Preencha a cruzadinha das profissões.
1. Escreve livros.Escritor
2. Corta cabelo.Cabeleleiros
3. Conserta os sapatos.Sapateiro
4. Faz pão. Padeiro
5. Dirige carro e ônibus. Motorista
6. Cuida das plantas. Jardineiro

Ciente:___________________________________________________________________

