
 
 

Aos educandos e suas famílias, 

Ficaremos  distantes  da  escola  por um período, contudo,  

teremosque dar continuidade aos processos de aprendizagem. 

Disponibilizaremos atividades específicas para cada turma da Educação 

Infantil (Fase I e Fase II), Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos. 

Algumas atividades envolverão registros que poderão ser realizados em cadernos 

ou folhas avulsas. 

Ao retornar a escola, vocês deverão trazer os materiais e as atividades 

realizadas neste período. 
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Profª Adriana 

Profª Iracema 

Profª Paula  

Profª Renata 

 
 
 

 

Você sabia que cada País tem um Hino e uma Bandeira que são conhecidos por todos que moram 

nele? Eles servem para contar os fatos mais marcantes daquela Pátria! Nas atividades a seguir 

iremos conhecer algumas curiosidades sobre o nosso País. Os assuntos serão: Hino Nacional, 

nome do País, significado de Pátria e desenho da Bandeira do Brasil. Faremos isso com muita 

criatividade e atenção. Vamos lá? 

 

 

 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 
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ATIVIDADE 1 

Alguém da família irá ler ou cantar o hino nacional para você, também estará disponível um vídeo lá 
no grupo da professora, bem como, um link para quem tem acesso à internet. Feito isso, 
RESPONDA ORALMENTE as perguntinhas abaixo, pois elas servirão para reforçar seu 
entendimento.  

 

https://br.pinterest.com/pin/783063453932720197/ 
 

Link para acessar o Hino Nacional Brasileiro: https://youtu.be/2HnEud_VRYY 

   
1. O QUE VOCÊ ENTENDEU SOBRE O HINO? 

2. QUAL PARTE TE DEIXOU COM MAIS CURIOSIDADE? 

3. O QUE VOCÊ ACHA QUE SIGNIFICA O TRECHO: “O PÁTRIA AMADA, IDOLATRADA”? 

4. QUAL O NOME DO NOSSO PAÍS? 

5. QUAL A POSTURA CORRETA NO MOMENTO EM QUE CANTAMOS O HINO NACIONAL? 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://br.pinterest.com/pin/783063453932720197/
https://youtu.be/2HnEud_VRYY


ATIVIDADE 2 

A nossa atividade agora é sobre o nome da nossa Pátria, que é o BRASIL. Reescreva em seu 
caderno os nomes das figuras que começam com as letras do nosso País. Depois reescreva 
separando as sílabas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
_____________________________________________________________ 

ATIVIDADE 3 
 
O Brasil é a Pátria de todos os brasileiros e ele já teve vários nomes, um deles foi ILHA DE VERA 

CRUZ, então os Portugueses que vieram em suas caravelas para cá, descobriram que não era ilha, aí 
chamaram de TERRA DE SANTA CRUZ. Porém descobriu-se por aqui, uma árvore chamada PAU-
BRASIL e tinha muitas dela por nossas terras e isso deu nome ao nosso País até hoje! Pátria é tudo 
aquilo que existe no País, e País é um território ou espaço habitado por um grupo de pessoas e que 
tem história própria. Na nossa temos as árvores, flores, frutas, animais, plantações e muitos recursos 
naturais, o que nos ajuda a viver bem.  
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BOCA: https://www.acritica.com/channels/entretenimento/news/no-dia-do-batom-confira-10-truques-para-a-boca-perfeita    
RATO: https://www.biomax-mep.com.br/diferenca-entre-ratazana-e-rato/ 

ABELHA: https://www.natgeo.pt/animais/2018/08/importancia-das-abelhas-e-porque-precisamos-delas 
SAPO: https://ciencianarua.net/sapo-cururu-se-alimenta-de-escorpioes-amarelos/ 

IGREJA: https://www.iped.com.br/materias/administracao/dicas-abrir-igreja.html 

LOUSA: https://cortiarte.com.br/produto/lousa-maxima-moldura-madeira/ 

https://www.acritica.com/channels/entretenimento/news/no-dia-do-batom-confira-10-truques-para-a-boca-perfeita
https://www.biomax-mep.com.br/diferenca-entre-ratazana-e-rato/
https://www.natgeo.pt/animais/2018/08/importancia-das-abelhas-e-porque-precisamos-delas
https://ciencianarua.net/sapo-cururu-se-alimenta-de-escorpioes-amarelos/
https://www.iped.com.br/materias/administracao/dicas-abrir-igreja.html


Agora vamos ver se você lembra esse trecho da história do Brasil? 
Observando as imagens, coloque no espaço o número correspondente à descrição de cada imagem. 

 

 

 (     )  UM DOS NOMES DO BRASIL           

 (     )  ÁRVORE QUE DEU NOME AO PAÍS         

 (     )   AS CARAVELAS PORTUGUESAS          

 
VERA CRUZ: https://www.jornaldamidia.com.br/2020/04/11/vera-cruz-registra-primeiro-caso-de-coronavirus-da-ilha-de-itaparica/ 
PAU-BRASIL: https://www.significados.com.br/pau-brasil/ 
CARAVELAS PORTUGUESAS: https://ncultura.pt/a-historia-das-caravelas-portuguesas/ 

_______________________________________________________________________________________________ 

ATIVIDADE 4 

Sabemos que o povo brasileiro é alegre, amistoso, brincalhão e criativo, então nossa última atividade 
está relacionada ao brincar. Todos prontos? Vamos lá! 

 Primeiramente desenhe uma bandeira do BRASIL bem bonita, olhe o modelo abaixo. As cores 
da bandeira são verde, amarelo, azul e branco, essa ordem não muda. Ok? 

 A BANDEIRA ficará nas mãos do capitão da rodada e ele passará para o próximo capitão a 
cada vez que a música recomeçar; 

 Convide seus familiares a se movimentarem e brincarem com você; 

 Em forma de trenzinho, marchem no espaço maior da casa cantando a música MARCHA 
SOLDADO e se divirtam;  

 Lembrando que o primeiro da fila é o São Francisco (CAPITÃO); 

 Podem repetir a música quantas vezes forem necessárias, até que todos tenham sido o 
capitões, ao menos uma vez. 

 

MARCHA SOLDADO 

MARCHA SOLDADO 

CABEÇA DE PAPEL 

QUEM NÃO MARCHAR DIREITO                                                              

VAI PRESO PRO QUARTEL 

O QUARTEL PEGOU FOGO 

SÃO FRANCISCO DEU SINAL 

ACODE, ACODE, ACODE 

A BANDEIRA NACIONAL (3x) 

 

LINK DA MÚSICA: https://www.youtube.com/watch?v=8Dwr0wgrt0E 
MARCHA SOLDADO: https://br.pinterest.com/pin/431923420512997041/ 
BANDEIRA: https://oimparcial.com.br/entretenimento-e-cultura/2019/11/10-curiosidades-sobre-nossa-bandeira/  

 
 

https://www.jornaldamidia.com.br/2020/04/11/vera-cruz-registra-primeiro-caso-de-coronavirus-da-ilha-de-itaparica/
https://www.significados.com.br/pau-brasil/
https://ncultura.pt/a-historia-das-caravelas-portuguesas/
https://www.youtube.com/watch?v=8Dwr0wgrt0E
https://br.pinterest.com/pin/431923420512997041/
https://oimparcial.com.br/entretenimento-e-cultura/2019/11/10-curiosidades-sobre-nossa-bandeira/


 
 


