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ATIVIDADES DO DIA 01/09/2020 

 

Matemática 

1) Faça números de 700 a 750. 

2) Faça a tabuada do 4 e do 5. 

Português 

Apostila páginas 56 a 59. 

História 

( Texto no caderno de português ou no final da apostila de Geografia ) 

 

INDEPENDÊNCIA DO BRASIL 

Viva a semana da pátria! 

Salve o povo brasileiro! 

Viva a nossa independência! 

Salve D. Pedro I! 

 

Logo depois que os portugueses chegaram a nossa terra, o Brasil tornou-se colônia de 

Portugal. 

Por muito tempo, muitos brasileiros lutaram para que o Brasil fosse um país independente, 

sem obter êxito. 

O rei de Portugal, Dom João VI, morou durante muitos anos no Brasil. Quando retornou a 

Portugal deixou como príncipe regente seu filho, D. Pedro. 

No dia 7 de setembro de 1822, D. Pedro voltava de uma viagem, quando, nas margens do 

riacho Ipiranga, em São Paulo, recebeu mensagens de Portugal que exigiam que ele partisse do 

Brasil. 

Ao ler as mensagens, D. Pedro gritou a seus soldados: 

“Independência ou Morte!”. Assim foi proclamada a Independência, e o Brasil se tornava um 

país livre. 

O príncipe D. Pedro foi então coroado como primeiro imperador do Brasil, com o título de D. 

Pedro I. 

 



INTERPRETAÇÃO 

 

1) Depois da chegada dos portugueses a nossa terra, o que aconteceu com o Brasil? 

___________________________________________________________________________ 

2) Ao retornar a Portugal, quem o rei D. João VI deixou como príncipe regente no Brasil? 

___________________________________________________________________________ 

3) Em que dia foi proclamada a independência do Brasil? 

__________________________________________________________________________ 

4) Quem proclamou a Independência e em que dia? 

___________________________________________________________________________ 

5) O que aconteceu ao Brasil a partir do dia 7 de setembro de 1822? 

___________________________________________________________________________ 

 

CORREÇÃO DAS ATIVIDADES DO DIA 31/08/2020 

Geografia 
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1)            Sol                         Chuva                     Vento                     Vulcões e terremotos 

 

                                                             Alteração 

 

2)   

a) É quando a água do mar vai batendo com muita força e vai perfurando as rochas. 

b) É quando chove muito e fica tudo alagado. 
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1)   

a) Erosão. 

b) Sedimentos. 

c) Vento. 

d) Relâmpago. 

e) Vulcão. 

f) Dunas. 

2) Resposta pessoal. 
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3)   

a) Áreas mais baixas do terreno e avenidas com córregos. 

b) Resposta pessoal. 

c) O poder público precisa fazer manutenção adequadas, fazendo limpeza nos bueiros e 

os cidadãos devem descartar o lixo nos lugares apropriados. 

Português 



Respostas pessoais. 

Matemática 

1)   

a) Quinhentos e quarenta e cinco. 

b) Mil e duzentos 

c) Seiscentos e vinte. 

d) Setecentos e oitenta. 

e) Mil cento e cinquenta. 

f) Quinhentos e vinte e oito. 

g) Novecentos e oitenta e oito. 

h) Setecentos e noventa e dois. 

i) Quinhentos e oitenta e oito. 

j) Novecentos e quarenta e quatro. 


