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DATAS COMEMORATIVAS

CHEGADA DOS PORTUGUESES AO BRASIL

22 de abril

Depois que os portugueses se instalaram aqui, eles
trouxeram negros africanos para plantar suas roças e
cavar minas. Anos mais tarde, gente de muitos outros
países também veio para o Brasil.

Passados mais de 500 anos da chegada de Cabral, até
hoje, o Brasil ficou do jeito que você conhece.
Um país imenso, com grandes cidades, mas também com
muitos problemas: pobreza, fome, violência, doenças.

Vamos brincar de teatro

Você e mais três colegas vão criar uma peça de teatro
para representar a chegada dos portugueses ao Brasil
em 1500.

• Escreva nos balões o que cada personagem deve ter
pensado a respeito do outro.

Em 1500, há mais de 500 anos, Pedro Álvares
Cabral e cerca de 1.500 outros portugueses chegaram
às terras do Brasil.

Na época, aqui viviam apenas os índios, não havia
cidades, estradas, carros... Os índios caçavam e
plantavam apenas aquilo que eles necessitavam para
comer no seu dia-a-dia.

Os portugueses estranharam muito que os índios
vivessem nus e não morassem em cidades. Mas os
índios também devem ter achado muito engraçadas as
roupas que os portugueses vestiam.
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Descobrimento do Brasil.
Pintura de Aurélio de Figueiredo.
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DATAS COMEMORATIVAS

DIA MUNDIAL DO TRABALHO

1º de maio

O Dia do Trabalho é comemorado em quase todo
o mundo. No dia 1o de maio, os trabalhadores e seus
representantes se reúnem para comemorar a data.

As primeiras comemorações foram para lembrar
a prisão, morte e violência com que a polícia atacou
centenas de  trabalhadores na cidade de Chicago,
Estados Unidos, em 1o de maio de 1886.

Há mais de cem anos a data também é comemorada
pelos trabalhadores brasileiros.

No Brasil e no mundo atual, a grande luta é contra a
exploração do trabalho infantil.

• Você já viu alguma criança trabalhando? Conte
o que e onde você viu. Faça um desenho bem
bonito para lutar contra o trabalho infantil.
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Comemoração do Dia do Trabalho. Foto do ano 2000.



13

DATAS COMEMORATIVAS

ABOLIÇÃO DA ESCRAVATURA

13 de maio

Logo depois que chegaram ao Brasil, os portugueses
passaram a aprisionar homens, mulheres e crianças na
África e trazê-los para trabalhar como escravos nas
fazendas de cana.

Na viagem, muitos morriam de fome, sede, doenças
e falta de higiene nos porões dos chamados navios
negreiros. Esse tráfico de gente para ser explorada nas
lavouras e nas minas do Brasil durou mais de 350 anos.

O trabalho dos escravos era muito duro, e por
qualquer coisa os seus donos mandavam castigá-los
sem piedade.

Uma das poucas formas que os negros tinham para
enfrentar a escravidão era fugindo. Mas seus senhores
os castigavam brutalmente.

Aos poucos, algumas pessoas perceberam o horror
da escravidão e passaram a apoiar a luta dos negros.
Mas pouco adiantou porque os fazendeiros e o
governo ganhavam muito dinheiro explorando o
trabalho dessas pessoas.

Os negros ajudaram a construir um país completamente
diferente. Nossos costumes, nossa música, nossas
comidas, nosso modo de falar pouco têm a ver com
os de Portugal. Parece até que falamos outra língua.

• Combine com um ou uma colega e façam uma
pesquisa sobre a importância da cultura negra
no Brasil.

F
U

N
D

A
Ç

Ã
O

 B
IB

LI
O

T
E

C
A

 N
A

C
IO

N
A

L/
D

R
D

/D
IV

. D
E

 IC
O

N
O

G
R

A
F

IA
, R

J

R
E

V
IS

TA
 IL

U
S

T
R

A
D

A
, R

J,
 A

N
O

 9
, N

. 3
76

Navio negreiro. Pintura de Johann Moritz Rugendas.

Livre!. Charge de
Angelo Agostini,
de 1884.

Finalmente, no dia 13 de maio de 1888 a princesa
Isabel, filha do imperador D. Pedro II, decretou a
abolição da escravidão no Brasil.
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DATAS COMEMORATIVAS

DIA DAS MÃES

segundo domingo de maio

O Dia das Mães já era comemorado, na Inglaterra,
havia mais de 400 anos.

Nos Estados Unidos, uma moça chamada Ana Jarvis
começou uma campanha para que a data fosse
comemorada no segundo domingo de maio, dia em
que morreu a sua mãe.

Aos poucos a campanha de Ana teve sucesso e
conquistou quase todo o mundo.

É importante ter um dia especial para festejar as mães,
mas, como se diz, o dia da mãe são todos os dias.

• Use a página ao lado para fazer um cartão para
sua mãe.
Faça colagem, dobradura, desenhos, enfim, o que
você achar bonito para presentear sua mãe.
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DATAS COMEMORATIVAS

DIA DA ECOLOGIA
DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE

5 de junho

Os participantes da conferência assinaram
documentos que deveriam obrigar os governos de
todos os países a tomar medidas para impedir a
poluição do solo, das águas e do ar. Eles também
queriam que as pessoas tomassem consciência da
necessidade de proteger o meio ambiente.

A conferência de 1992 foi realizada na cidade do Rio
Janeiro e a de 2002 foi realizada na África do Sul.

• Complete o desenho.

Nos anos 1950, quando seus avós eram crianças, só
os cientistas falavam em poluição ambiental. Logo
depois, nos anos 1960, a poluição tornou-se um
problema mundial que afeta todas as pessoas.

Entre os dias 5 e 12 de junho de 1972, foi realizada
em Estocolmo, a capital da Suécia, a Conferência das
Nações Unidas sobre o Meio Ambiente. A partir dessa
data, o dia 5 de junho foi declarado Dia Mundial do
Meio Ambiente.
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Fundo do mar.


