
                          COLÉGIO SÃO MARCOS – EDUCAÇÃO INFANTIL, 

                          ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO. 

                            Rua José Maria de Paula, nº 1825    -  Tel: (0XX43) 3432- 4356 

                                   CEP 86.900-000                        Jandaia do Sul – Paraná 

 

Atividades referente ao dia 21/09/2020____ Segunda-feira 

História: Conteúdo: Um legado para o futuro____ Unidade 4 

Páginas 132 e 133 responder os exercícios. 

 Trabalho referente aos conteúdos trabalhados nesse bimestre na apostila e ao texto 

complementar enviado hoje juntamente com a atividade do dia. 

 O texto pode ser impresso e colado no caderno de história ou copiado. 

 

Português: Ditado e leitura 

1) tesoura                                 6) mesinha 

2) raposa                                  7) casa 

3) rosa                                      8) casaco 

4) casamento                          9) mesada 

5) represa                               10) casada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio. 

Jandaia do Sul, 21 de setembro de 2020. 

Professora: Solange Barbosa Garcia                       Série: 4º Ano “A” 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

Texto complementar para o trabalho de história 

Independência do Brasil 

O ano de 1808 foi um marco na história do Brasil. Dom João, o príncipe que governava o 
reino de Portugal em nome da rainha, desembarcou no Rio de Janeiro no início de 1808. Daí por 
diante, várias transformações na Colônia e muitos conflitos de interesses empurraram o Brasil 
para a declaração de sua Independência, em 1822. A Europa estava vivendo um período de 
muitos conflitos. 

 Navios ingleses acompanharam a viagem da Corte portuguesa. Em janeiro de 1808, Dona 
Maria, a rainha de Portugal, e seu filho, Dom João, o príncipe-regente, chegaram a Salvador e, 
depois, seguiram para o Rio de Janeiro. A capital da Colônia passava a ser a capital de todo o 
império português. 

 Em 1815, o Brasil foi elevado à condição de Reino Unido e, assim, o Brasil deixou de ser 
Colônia. Os portugueses também não gostaram, pois, o Brasil não estaria mais submetido à 
autoridade portuguesa. Durante algum tempo Dom Pedro, seguiu as ordens da Corte portuguesa, 
mas percebeu que as leis vindas de Portugal pretendiam transformar o Brasil novamente em 
colônia. Muitos políticos exigiam que ele voltasse para Portugal, mas no Brasil muitos defensores 
da Independência iniciaram uma campanha pedindo que ele permanecesse em nossa terra. No 
dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro recebeu um abaixo-assinado pedindo-lhe que ficasse. 
Então, declarou: “Como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto: diga ao 
povo que fico”. 

 Independência do Brasil foi declarada em 7 de setembro de 1822, quando aconteceu o 
Grito do Ipiranga. Por meio da independência, o Brasil deixou de ser uma Colônia portuguesa e 
passou a ser uma nação independente. Com esse evento, o país organizou-se como uma 
monarquia que tinha Dom Pedro I como imperador. 

Dom Pedro foi coroado o primeiro imperador do Brasil, com o título de Dom Pedro I e se 
tornou um soberano enérgico. Ele não aceitava receber ordens nem de Portugal nem dos 
brasileiros. As revoltas contrárias às atitudes do imperador e a falta de apoio dos políticos 
brasileiros fizeram-no decidir voltar para Portugal. Em 1831 ele retornou à Portugal deixando seu 
filho com príncipe regente. Como filho era ainda uma criança foi preciso esperar ele crescer para 
poder governar.  

Em 1840, com 14 anos de idade, ele foi coroado o novo imperador com o título de Dom 
Pedro II. Seu governo durou quase 50 anos e terminou em 15 de novembro de 1889, quando foi 
proclamada a República do Brasil. A partir daqui o Brasil deixa de ser monarquia e passa a ser 
república. 
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Correção dos exercícios referente ao dia 18/09/2020____ Sexta-feira 

Português 

Página 88 
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Páginas 90 e 91 

Respostas pessoais. 

Arte 

Página 36 

 

 


