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DATAS COMEMORATIVAS

PÁSCOA

Dia  de 

Páscoa é uma festa comemorada
pelo povo judeu e pelos cristãos.

Os judeus comemoram a
libertação de seu povo do cativeiro
no Egito, guiado por Moisés.

Para os cristãos, a Páscoa significa
a ressurreição de Jesus de Nazaré.
Dias depois de ser crucificado e
morto na cruz, Jesus ressuscitou,
voltando ao reino dos vivos.

A Páscoa é representada por vários símbolos: ovos
coloridos e de chocolate, pomba, coelho, uva e uma
grande vela chamada círio.
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• Desenhe um dos símbolos da Páscoa. Depois
decore-o para dar de presente a alguém de quem
você goste bastante.
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DIA INTERNACIONAL DA MULHER

8 de março

A luta das mulheres por igualdade de direitos
começou há quase 150 anos, nos Estados Unidos.

No dia 8 de março de 1857, as operárias de uma
fábrica em Nova Iorque entraram em greve. Elas
trabalhavam 16 horas por dia e recebiam salários
muito baixos.

Em vez de conversar e negociar com as operárias,
ou diminuir o tempo de trabalho e aumentar os
salários delas, os patrões puseram fogo na fábrica.
No incêndio, morreram 129 trabalhadoras.

Hoje as mulheres já conquistaram muitos direitos.
Mas muitas delas ainda recebem salários inferiores aos
dos homens para o mesmo tipo de trabalho.

Muitas mulheres ainda fazem sozinhas os trabalhos
de casa depois de passar o dia inteiro em seu trabalho
fora de casa.

• Faça um cartão para presentear uma mulher que
seja muito importante na sua vida.

Dia 19 de março é o Dia da Escola. Comemore
essa data estudando bastante.
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Primeiro Congresso Feminino Brasileiro,
realizado na cidade do Rio de Janeiro em 1922.
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DIA DO LIVRO INFANTIL

18 de abril

• Você já leu alguma história escrita por Monteiro
Lobato? Já assistiu a algum episódio, na televisão,
de O Sítio do Picapau Amarelo?

• Escreva uma biografia de Monteiro Lobato.
Procure informações em livros, revistas ou
em endereços da Internet, por exemplo
www.prodam.sp.gov/bib/lobato ou
www.lobatoglobo.com.
Cole desenhos de personagens criados por Monteiro
Lobato ou ilustre você mesmo o seu trabalho.

O Dia do Livro Infantil é uma homenagem à data de
nascimento do escritor Monteiro Lobato.

José Bento Monteiro Lobato nasceu em Taubaté,
estado de São Paulo, no dia 18 de abril de 1882 e faleceu
na cidade de São Paulo no dia
4 de julho de 1948.

Monteiro Lobato começou
sua carreira de escritor muito
jovem, escrevendo histórias
e contos para os jornaizinhos
das escolas onde estudou em
sua cidade natal.

Depois de adulto, ele
escreveu vários livros de
literatura infantil, juvenil
e adulta, e também artigos
para revistas e jornais. Livro de Monteiro Lobato.
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DIA DO ÍNDIO

19 de abril

Os índios já viviam nas terras do Brasil muito antes de
Pedro Álvares Cabral chegar aqui, há mais de 500 anos.

Os índios são muito importantes na formação do
povo brasileiro. Muitos dos nossos hábitos, dos
alimentos que consumimos e das palavras que usamos
são de origem indígena.

• Nome de pessoas: Iara, Jandira, Jaci, Jacira, Bartira,
Moema, Moacir, Ubiratã.

• Nome de animais: jacu, jacaré, jacutinga,
tamanduá, guará, tatu, tamanduá, jaracuçu,
mandi, tracajá, nhambu, jaó, canguçu.

• Nome de lugares e rios: Pará, Curitiba, Abaeté,
Tietê, Jacareacanga, Juquitiba, Jurupari,
Jurumirim, Anhangabaú, Iguaçu, Igarapé, Igaratá,
potiguar, carioca.

• Você pode pintar macarrões furadinhos e fazer
colares, pulseiras, cintos e tornozeleiras imitando

Para garantir sua cultura, cada grupo tribal criou
escola própria onde crianças e jovens estudam em
língua portuguesa e na língua própria de seu grupo.
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Índio Camacã.
Pintura de Jean-Baptiste Debret.

Da chegada dos
portugueses até
hoje, os índios
sofreram muito.
Muitos foram
escravizados e
outros foram
assassinados por
pessoas que
queriam tomar as
terras deles.

Atualmente os
índios estão mais
organizados e
lutam para
reconquistar suas
terras, seus direitos,
sua cultura.

arte indígena.
Para fazer um
cocar é só colar
penas coloridas
entre os
macarrões.
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DIA DE TIRADENTES

21 de abril

Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, é um
herói da independência do Brasil.

Tiradentes nasceu no atual estado de Minas Gerais,
há mais de 200 anos. Com outras pessoas, ele
participou de um movimento chamado Inconfidência
ou Conjuração Mineira.

Os rebeldes queriam libertar Minas Gerais do
domínio português.

O governo mandou investigar e prendeu mais de
250 rebeldes. Tiradentes foi preso, julgado e condenado
à morte. Então, no dia 21 de abril de 1792, ele foi
enforcado e seu corpo foi esquartejado e pregado em
postes de várias cidades.

A Inconfidência
Mineira aconteceu
na cidade de Vila
Rica, atual Ouro
Preto. Na época Vila
Rica era a capital de
Minas Gerais.

Ouro Preto é uma
das mais importantes
cidades históricas do
Brasil. Lá ainda há
muitas construções
da época em que
Tiradentes era vivo.
Veja uma fotografia
atual da cidade.

• Você sabe qual é a capital de Minas Gerais na
atualidade?

Na época em que Tiradentes foi enforcado, a capital
do Brasil era a cidade do Rio de Janeiro.

• Você sabe que outra cidade já foi capital do Brasil?
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Leitura da sentença de Tiradentes. Pintura de Eduardo Sá.

Vista de Ouro Preto.


