
Material de apoio e uso exclusivo dos
professores que adotam os livros de
História do Projeto Pitanguá.

Professor

Nossa preocupação, ao organizar
este material, se pautou por dois
princípios: o primeiro foi
subsidiá-lo com os dados
históricos de cada data
trabalhada, e o segundo foi
trabalhar dois temas transversais
de fundamental importância —
ética e cidadania
e pluralidade cultural.
Algumas vezes o texto de
apresentação das datas pode
parecer excessivo para alunos
de 1a e 2a séries. Sugerimos que
você os adapte à realidade de sua
clientela ou aos interesses de
seus alunos.

1a e 2a séries
Ensino Fundamental

Desenvolvido pelo Departamento de Edições Educativas da Editora Moderna em dezembro de 2002.

DATAS COMEMORATIVAS
e HINOS CÍVICOS

Ao imprimir este material e desejar
cópias em preto-e-branco, lembre-se de
que há esta opção em sua impressora.

R E P R O D U Ç Ã O   P E R M I T I D A
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DATAS COMEMORATIVAS

ANIVERSÁRIO DA MINHA CIDADE

Dia  de 

Todas as cidades têm um dia especial para comemorar
o seu aniversário de fundação.

Vamos ver, por exemplo, o aniversário de Brasília,
a capital do nosso país.

• Faça uma pesquisa para descobrir a data de
fundação e outras histórias da sua cidade.
Você também poderá entrevistar pessoas mais
velhas que conheçam essas histórias.

• Ilustre seu trabalho com fotos ou faça desenhos
de lugares interessantes da sua cidade.

Para participar da festa

• Escreva um bilhete convidando um amigo ou um
parente de outra cidade para participar da festa da
sua cidade.

Brasília foi planejada pelo arquiteto Oscar Niemeyer
e pelo urbanista Lúcio Costa. Os trabalhadores que a
construíram receberam o nome de candangos.

A cidade foi inaugurada em 21 de abril de 1960.
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Congresso Nacional, em Brasília.
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DATAS COMEMORATIVAS

DIA DA PAZ MUNDIAL

1º de janeiro

O dia 1o de janeiro é considerado o Dia da Paz
Mundial em quase todos os países do mundo.

Nos países cristãos, como o Brasil, o dia 1o de janeiro
marca o início de um novo ano. Povos de outras
culturas, como os judeus e os árabes, que têm
calendários diferentes do nosso, não comemoram o
início do ano nessa data.

Há várias crenças sobre o que se deve fazer na
passagem do ano novo. Algumas pessoas comem
romã, outras comem lentilhas... Há quem acredite que
pular sete ondas traga boa sorte; há também quem se
vista de branco, de amarelo...

• Você conhece alguma crença ligada à passagem
do ano? Conte-a e faça um desenho sobre ela.

• Você acredita nessas crenças? Explique sua resposta.
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Queima de fogos no Dia da Paz Mundial.
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DATAS COMEMORATIVAS

CARNAVAL

Dia  de 

O carnaval é a maior festa popular do Brasil.
Em quase todas as cidades, a festa é comemorada

com muito samba, marcha, frevo e outros ritmos e
danças. A alegria do carnaval contagia pessoas de
todas as idades.

Nas cidades pequenas, o carnaval é comemorado
em bailes nos clubes. Já nas grandes cidades, como Rio
de Janeiro, Salvador, Recife, São Paulo e muitas outras,
há grandes desfiles de escolas de samba, de blocos de
afoxé, de maracatu e outras danças.

Antigamente, a festa
do carnaval era muito
diferente. As pessoas
pobres, principalmente
os negros escravizados,
passavam carvão e tinta
branca no rosto e
comemoravam o que eles
chamavam de entrudo.

As pessoas ricas
vestiam fantasias caras
como as de pierrô, arlequim e colombina e desfilavam
em carros, numa festa que eles chamavam de corso.

• Termine a pintura dos desenhos.
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Carnaval de rua em Recife.Carnaval no Rio de Janeiro.

Entrudo. Pintura de
Jean-Baptiste Debret.
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DATAS COMEMORATIVAS

dobrar

• Cole esta folha sobre uma
cartolina ou papelão. Depois
recorte, pinte e faça máscaras
para seu  baile de carnaval.
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