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3º ano
Atividade de História

Data comemorativa: Independência do Brasil
No dia 7 de setembro comemora-se a Independência do Brasil, acontecimento esse
que se passou no mesmo dia em 1822. Naquela ocasião, d. Pedro (futuro d. Pedro I),
posicionado às margens do Rio Ipiranga em São Paulo, declarou a independência do
Brasil e deu início ao processo de separação do laço colonial de nosso país com Portugal.
Esse dia é atualmente um feriado nacional que celebra a memória desse acontecimento.
O 7 de setembro é um dia muito importante para a história do Brasil, pois é
considerado um momento marcante na efetivação da independência de nosso país.
É entendido, do ponto de vista dos historiadores, como um dos marcos de fundação
do Brasil. A importância da data é refletida nos eventos que são organizados todos os
anos nesse dia. Para começar, é importante frisar que o dia 7 de setembro é um feriado
nacional em que se comemora exatamente esse evento histórico.
Durante esse dia são realizadas comemorações pela independência nas
grandes cidades do Brasil.
Em Brasília, a capital, são realizados desfiles com o ex-combatentes da
Força Expedicionária Brasileira (lutaram na Segunda Guerra Mundial), desfiles de bandas
e das tropas da Marinha, do Exército, da Aeronáutica e de outras forças que compõem a
segurança nacional.
Nas comemorações da independência em Brasília também acontecem exibições
acrobáticas da Esquadrilha da Fumaça.

Fonte: todamateria.com.br

1- Que dia comemoramos a Independência do Brasil?

R:_______________________________________________________________________

2-Explique por que esse dia foi importante para a história do Brasil.
R:_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3- Como você e sua família comemoram esse dia?

R:_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

4- Leia ou cante o Hino da Independência do Brasil.

Já podeis da pátria filhos,
ver contente a mãe gentil;
Já raiou a liberdade
no horizonte do Brasil.
Brava gente brasileira!
Longe vá... Temor servil:
Ou ficar a pátria livre

ou morrer pelo Brasil.
Letra de Evaristo da Veiga

Agora, encontre as palavras sublinhadas no diagrama.

Ciente:___________________________________________________________________

