
               E.M.E.B. SENADOR TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA 

Carta aberta aos nossos alunos e suas famílias, 

Em tempo difíceis devemos acreditar que logo tudo vai passar! Ainda estamos 
atravessando um tempo diferente de tudo o que já vivemos e para todos 
ficarem bem e saudáveis, ficaremos distantes da escola por um período, 
contudo, teremos a oportunidade de darmos continuidade aos processos de 
aprendizagem por meio virtual. Para contribuir com as experiências vivenciadas 
por vocês, querido aluno e sua família, durante esse período, nós, professores 
da Fase II iremos elaborar atividades para que realizem em casa, enriquecendo 
ainda mais o tempo que passarão juntos. 

Um grande beijo professoras: Camila, Dinalva, Nadia, Polly e Vivan. Fase II 

 

ATIVIDADE 1- HORA DA HISTORIA 

7 de setembro - INDEPENDÊNCIA DO BRASIL 

Vamos conhecer um pouco dessa história? 

Há muito tempo atrás, num lugar muito distante daqui, havia muitos reis e 
rainhas que queriam ficar cada vez mais ricos e poderosos. 

Eles saiam com suas caravelas para comprar tecidos, especiarias e tambem 
para conquistar novas terras, assim aumentariam suas riquezas e dominar o 
mundo.

 https://www.youtube.com/watch?v=jZtoNaeqBpw 

https://www.youtube.com/watch?v=jZtoNaeqBpw


Nessa época não havia: aviões, carros, televisão, celulares, internet, 
geladeiras, luz elétrica, as pessoas só vestiam  muitas roupas, nem sempre 
tomavam banho e faziam tudo para agradar ao Rei e a Rainha. 

 

https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/historia-como-era-a-vida-na-
idade-media.phtml 

 

Certa vez, o Rei Portugal organizou uma expedição comandada Por Pedro 
Alvarez Cabral, disse que era para comprar especiarias na Índia, que fica do 
outro lado da Europa. 

✔Especiarias são temperos usados na culinária para proporcionar sabores 

diferentes nas comidas. Algumas especiarias eram e ainda são utilizadas para 
a fabricação de medicamentos, cosméticos e óleos.  

As principais são:  

 

 Cravo da índia, 

 Pimenta, 

 Noz moscada, 

 Canela,  

 Gengibre, 

 Açafrão, 

 Mostarda, 

 cardomomo, 

 Ervas aromáticas. 

 Gengibre. 

    
https://thumbs.web.sapo.io/?epic=ZDY5t3gm8Qh3Qb5I8H4oB+R48ZKo4fwqkvnZVDw/yP9TfMNAz/XF1Emn0FNsGR9vR/5Z4/xqnF
npEqzHgOaqctacaltzf7091H5/Qrza+nHdtuA=&W=800&H=0&delay_optim=1                                                                                       
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Esse era o caminho que faziam para chegar ate a Índia. 

 

https://www.infoescola.com/historia/rota-das-especiarias/ 

Porem  a expedição de Pedro Alvarez seguiu outro caminho e atravessou o 
oceano, pois acreditavam que teriam terras desconhecidas do outro lado do 
oceano. Observe os dois mapas:

https://www.youtube.com/watch?v=kGrj_y8SpSw 

https://www.infoescola.com/historia/rota-das-especiarias/
https://www.youtube.com/watch?v=kGrj_y8SpSw


As Caravelas portuguesas,  comandadas por  Pedro Álvares Cabral , chegaram  aqui 

em  22 de abril de 1500 e deram o nome dessa terra de BRASIL. 

https://www.youtube.com/watch?v=kGrj_y8SpSw 

Os índios já moravam aqui, eram os verdadeiros donos da terra!   

 

https://www.youtube.com/watch?v=jZtoNaeqBpw 

Eles tentaram escravizar os índios, porem com a ajuda de jesuítas e colonos isso 

não ocorreu, mas mesmo assim os portugueses  tomaram posse do  Brasil, 

https://www.youtube.com/watch?v=kGrj_y8SpSw
https://www.youtube.com/watch?v=jZtoNaeqBpw


passaram a explorá-lo e colonizá-lo. O Brasil passou a pertencer a Portugal (um 

país da Europa).  E toda a riqueza do Brasil era encaminhada a Portugal.  

 
https://www.youtube.com/watch?v=jZtoNaeqBpw 

Em 1808 o Rei de Portugal e seus familiares vieram para o Brasil, pois a 
Europa estava em Guerra. D. João e seus familiares foram morar no Rio de 
Janeiro.  

https://www.youtube.com/watch?v=kGrj_y8SpSw 

Em 1821 D. .João e seus familiares ( rainha, príncipe e princesa) tiveram que 
voltar para Portugal.  Mas D. .João ( Rei de Portugal) resolveu deixar o seu 
filho D. Pedro de Alcântara no Brasil, como príncipe regente. D. .João tinha 

https://www.youtube.com/watch?v=jZtoNaeqBpw
https://www.youtube.com/watch?v=kGrj_y8SpSw


medo que o Brasil deixasse de pertencer a Portugal, deixasse de ser colônia de 
Portugal.  

https://www.youtube.com/watch?v=kGrj_y8SpSw 

Com o passar do tempo parte da população brasileira, descontente com a 
exploração de Portugal,  começou a pressionar o príncipe regente, D.Pedro de 
Alcântara, a separar do Brasil de Portugal, proclamar a independência.  
 
Então, no dia 07 de setembro de 1822, às margens do riacho Ipiranga ( São 
Paulo), D. Pedro assinou a Independência do Brasil. O Brasil deixou de ser 
colônia de Portugal.  Está data é comemorada até hoje, com feriado em todo o 
território brasileiro.  

 

 

 

 

 

 

 

          

  https://www.guiaestudo.com.br/primeiro-reinado                       https://www.infoescola.com/historia/primeiro-reinado/  

 

Na pintura acima Pedro Américo (1888) tentou retratar a declaração da 
independência do Brasil, em sua obra de uma forma ilusória. 
Depois disso o Brasil mudou muito. 

https://www.youtube.com/watch?v=kGrj_y8SpSw
https://www.guiaestudo.com.br/primeiro-reinado
https://www.infoescola.com/historia/primeiro-reinado/


 Este é o mapa do Brasil nos dias atuais, 2020. 

 
https://brainly.com.br/tarefa/17820718 

Você já havia escutado sobre a história do Brasil? 

Você sabe qual a língua falada no Brasil?  

Você sabe qual estado do Brasil você mora? E seu familiares, onde nasceram? 

Qual e a cidade e Bairro que você mora?  

Vamos tentar encontra-los no mapa do Brasil? 

O que você gosta do Brasil? 

O que você acha que precisa melhorar?  

 

 

https://brainly.com.br/tarefa/17820718


ATIVIDADE 2- CALENDARIO 

Fonte   https://br.pinterest.com/pin/561964859754328277/ 

https://br.pinterest.com/pin/561964859754328277/


Que tal usar o calendário para registrar acontecimentos importantes? 

Também pode usa-lo para registrar como estava o tempo cada dia, usando a 

legenda abaixo.  

Escolha a cor para cada situação do tempo: 

                                                          

                                                           

 

Agora, é só começar o registro diariamente de acordo com o tempo  usando as 

cores que escolheram. 

Quando o mês terminar faça o registro  da quantidade de dias para cada 

situacao. 

 

TOTAL DE DIAS DE ACORDO COM O TEMPO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ATIVIDADE 3- HORA DE BRINCAR 

Você conhece a brincadeira elefante colorido? 

Mas antes de começar, precisamos conhecer ou relembrar o nome de todas as 

cores. 

Vamos lá!!!! 

 

Agora sim podemos começar nossa brincadeira: 

 

                                           https://www.youtube.com/watch?v=h9g5QmsGnlY 

Como brincar: 

1. Uma pessoa é escolhida para comandar a brincadeira.  

2. Ela fica à frente das outras e diz:   

                              :“Elefante colorido !! 

                     3.   Os outros respondem: 

                              “Que cor?”.  

https://www.youtube.com/watch?v=h9g5QmsGnlY


                     4.   O escolhido então grita o nome da cor. 

                       5.  E os jogadores correm para tocar em algo que tenha aquela 

cor.  

 

Uma dica:  Quanto mais longe a cor mais difícil fica a brincadeira. Para ser 

mais divertido o escolhido pode tentar pegar os participantes antes que eles 

cheguem à cor. O primeiro capturado vira o próximo escolhido para falar a cor. 
 

 

ATIVIDADE 4- PARLENDA 

Hora de brincar com as palavras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pequenosgrandespensantes.com.br/2012/07/parlendas-e-versos-de-a-z-para-educacao.html 

Na historia, um dos meios de transportes eram caravelas e navios, mas será 

que eles só usavam navios e caravelas? 

E os índios, usam algum meio de transportes, quais?   

Quais meios de transportes usamos atualmente?                          

Existem três meios de transportes = 

 Aéreo → O transporte aéreo realiza o deslocamento de pessoas e 

mercadorias pelo ar; 

http://www.pequenosgrandespensantes.com.br/2012/07/parlendas-e-versos-de-a-z-para-educacao.html


 Aquático →O transporte aquático realiza o deslocamento de 

pessoas e mercadorias pelas aguas dos rios, mares, lagos e etc; 

 Terrestre →O transporte é o movimento de pessoas e mercadorias 

por terra. Inclui o transporte rodoviário, ou seja, por rodovia, e 

o transporte ferroviário, por ferrovia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

      

 https://br.pinterest.com/pin/514325219928818156/ 

 

 

 

  

https://br.pinterest.com/pin/514325219928818156/


 

 

 

  Estamos com muita saudades de cada um de vocês, e para diminuir 

essa distância, fizemos um vídeo, esperamos que gostem: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tmWRJcs5aeg&t=79s 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tmWRJcs5aeg&t=79s

