ATIVIDADES DA SEMANA – 08/09 A 11/09
BERCÁRIO II – PROFª CÉLIA E CRISTIANE
Foi no dia sete de setembro de 1822, às margens do riacho do Ipiranga, que o Imperador Dom Pedro I
proclamou a Independência do Brasil formalizando a separação com Portugal.
Depois de muitos conflitos, e passados mais de dois anos, Portugal finalmente reconheceu a
independência brasileira, com o Tratado de Paz e Aliança assinado entre os dois países. O Hino da
Independência foi escrito por Evaristo Ferreira da Veiga e musicado pelo próprio D. Pedro I. O Hino
Nacional Brasileiro, de letra do poeta e jornalista Joaquim Osório Duque Estrada, foi oficializado
durante o primeiro centenário da Proclamação da Independência, em 1922.
A Bandeira do Brasil, o Hino, o Brasão de Armas e o Selo Nacional são as mais legítimas manifestações
simbólicas da União. Mas a comemoração deste dia é uma oportunidade de repensar conceitos, com
vistas ao despertar de uma consciência verdadeiramente patriótica, e não apenas simbólica. Tempo de
repensar os rumos da Nação e o papel a ser desempenhado por um povo consciente da realidade
global.

VIVA A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL! – 198° ANIVERSÁRIO DA INDEPÊNCIA BRASILEIRA
1ª Atividade – Fazer o contorno do mapa do Brasil em cartolina branca e deixar que os pequenos
pintem de forma livre, utilizando: esponja, rolinhos para pintura ou pincel; com as cores verde,
amarelo, azul e branco.
Objetivo: Proporcionar momentos de prazer e alegria à criança por meio das texturas e das cores,
relembrando esta data tão importante.

2ª Atividade – Brincar de soldadinho com a criança, cantando a música “marcha soldado, cabeça de
papel...”; para tanto, confeccionar chapéu e espada com jornal, folha de revista ou ainda outro suporte
que preferir.
Objetivo: Proporcionar momentos de interação e alegria, relembrando a data de forma lúdica através
de uma simples brincadeira.

3ª Atividade – Brincar com o cavalinho de pau e com o chapéu de soldadinho, cada pai deverá usar sua
criatividade para confeccionar o chapéu.
Objetivo: Divertir a criança e lembra-la da importância das forças armadas na proteção do país.
Observação: Na creche tem alguns cavalinhos que confeccionamos com espaguete de piscina, fique à
vontade para ir buscar, lembrando de levar de volta após o uso! Ligue na escola antes para saber em
qual horário estará aberta.

4ª Atividade – Montar a bandeira do Brasil com papel rasgado (ou picado), ou com papel crepom. Fica a
critério particular como fazer, usando a criatividade na sua melhor maneira.
Objetivo: Permitir que a criança visualize como é a nossa bandeira e todas as suas cores, desenvolvendo
suas habilidades de coordenação e visualização.

VIVA O 7 DE SETEMBRO! VIVA O BRASIL!

