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Dia da Bandeira
*Você sabia?
No dia 19 de novembro de 1889, se oficializou o novo desenho da nova bandeira da
República, pelo Decreto Lei nº 4. Por isso, esta data foi escolhida como Dia da
Bandeira Nacional ou, simplesmente, Dia da Bandeira.
Comemorações
Nesta data ocorrem, no Brasil, diversos eventos e comemorações cívicas nas escolas,
órgãos governamentais, clubes e outros locais públicos. É o momento de lembrarmos e
homenagearmos o símbolo que representa nossa pátria. Estas comemorações ocorrem,
geralmente, acompanhadas do Hino à Bandeira. Este lindo hino ressalta a beleza e explica
o significado da bandeira nacional.
Curiosidades sobre a bandeira brasileira:
- Quando várias bandeiras são hasteadas em nosso país, a brasileira deve ser a primeira a
chegar no topo do mastro e a última a descer.
- Quando uma bandeira brasileira fica velha, suja ou rasgada, deve ser imediatamente
substituída por uma nova. A bandeira velha deve ser recolhida a uma unidade militar, que
providenciará a queima da mesma no dia 19 de novembro.
- Caso a bandeira fique hasteada no período noturno, ela deve ser iluminada.
Suapesquisa.com
1- O que representam as cores da nossa bandeira? Pesquise e escreva.
R. Verde- a natureza, o amarelo- o ouro, o azul- o céu, o branco- a paz.
2- Quantas estrelas existem na bandeira brasileira? O que elas representam?
R. 27 estrelas, representam os estados brasileiros e o Distrito Federal.
3- Em nossa bandeira está escrito “Ordem e Progresso”. O que você entende por essa
mensagem? Comente.
R. Pessoal.

4- Observe a charge abaixo. Depois, comente sobre a mensagem transmitida.

R._______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
5- Consulte o dicionário e escreva o significado das palavras abaixo.
a) pátria – terra natl, país de origem.
b) nacionalidade – país em que se nasceu. Qualidade do que não é estrangeiro.
6- Agora que você já sabe o significado das palavras acima, complete a frase abaixo.
“Nossa pátria é o Brasil.”

