
21

DATAS COMEMORATIVAS

DIA DA CRIANÇA

12 de outubro

Há muitos anos, alguns países, como o Japão e a China,
tinham dias especiais para homenagear as crianças.

No Brasil, o Dia da Criança foi criado em 1955 por um
executivo da fábrica de brinquedos Estrela. Os donos
das outras fábricas de brinquedos e os lojistas gostaram
tanto da idéia que promoveram a Semana da Criança.

Conheça os Direitos da Criança:

1. Direito à igualdade, sem distinção de raça,
religião ou nacionalidade.

2. Direito à proteção especial para o seu
desenvolvimento físico, mental e social.

3. Direito a um nome e a uma nacionalidade.
4. Direito à alimentação, moradia e assistência

médica adequadas para a criança e a mãe.
5. Direito à educação e a cuidados especiais para a

criança física ou mentalmente deficiente.
6. Direito ao amor e à compreensão por parte dos

pais e da sociedade.
7. Direito à educação gratuita e ao lazer infantil.
8. Direito a ser socorrido em primeiro lugar, em

caso de catástrofes.
9. Direito a ser protegido contra o abandono e a

exploração no trabalho.
10. Direito a crescer dentro de um espírito de

solidariedade, compreensão, amizade e justiça
entre os povos.

• Junte-se a um ou mais colegas e escolham um dos
direitos da criança. Façam um desenho para o
tema que vocês escolheram e, depois, façam uma
exposição de arte da turma.

O Dia da Criança é comemorado em diferentes datas.
Para o Unicef, um órgão da ONU que cuida da infância,
a data correta para a homenagem deveria ser 20 de
novembro, quando se comemora a Declaração dos
Direitos da Criança, publicada em 1959.
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OUTRAS COMEMORAÇÕES DO DIA

12 de outubro

CHEGADA DOS ESPANHÓIS À AMÉRICA

Nos países vizinhos do Brasil, o feriado é porque, no
dia 12 de outubro 1492, pouco antes de Pedro Álvares
Cabral chegar ao Brasil, os primeiros espanhóis
chegaram à América.

Foi o primeiro contato dos espanhóis com os antigos
habitantes do continente americano.

Aqui na América os europeus
aprenderam a comer alimentos que
eles nunca tinham visto, como
batata, tomate, milho, abóboras,
pimentas, abacate. Eles conheceram
também produtos como girassol,
baunilha e tabaco.

• Quais desses produtos você costuma comer?
Há algum deles que não te agrada? Qual ou quais?

FERIADO DA PADROEIRA DO BRASIL

O dia 12 de outubro é feriado nacional no Brasil. É um
dia dedicado a Nossa Senhora Aparecida, uma santa da
igreja católica, considerada padroeira do nosso país. Para as
pessoas de outras religiões, esse é apenas um dia de festa.
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Congada na cidade de Aparecida, SP.
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DIA DO PROFESSOR

15 de outubro

Os professores são um dos responsáveis pela nossa
formação educacional. Por isso, eles são tão
importantes para o futuro do nosso país.

A data homenageia a lei que criou as escolas de
ensino fundamental no Brasil, em 15 de novembro de
1827, por D. Pedro I.

As escolas daquela época eram muito diferentes.
Nelas, todas as crianças aprendiam a leitura, a escrita
e as quatro operações de cálculo matemático.
Os meninos aprendiam
noções de geometria e as
meninas aprendiam a
costurar, bordar, cozinhar,
para se tornarem boas
donas de casa.

Havia salas para meninas
e salas para meninos, as
turmas não se misturavam.

Hoje, as escolas já não
são assim. Alunos e alunas
estudam as mesmas
disciplinas em turmas
mistas.

Uma festa surpresa

• Cada aluno escreve bilhete, poema, canção ou
desenho para homenagear a professora e o põe
em um envelope.

• Depois, a turma faz
um grande envelope
em cartolina e prega
sua homenagem, como
mostra o desenho.

• Deixem o envelopão
na mesa da professora,
antes de a aula começar.

Veja como se faz um envelope com dobradura.
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PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA

15 de novembro

Desde essa época, nosso país é uma república, com
presidentes eleitos para governar por um período de
quatro anos.

Pesquise

• Nome do atual presidente da República

• Data em que foi eleito

• Nome do vice-presidente da República

Cada estado é governado por um governador e cada
município é governado por um prefeito. Eles são
eleitos pelo voto dos cidadãos.

Pesquise

• Nome do governador do estado.

• Nome do prefeito da cidade.

Quando proclamou a independência, em 1822,
D. Pedro I passou a ser o imperador do Brasil.
Mas ele era português e, quando voltou para Portugal,
seu filho, D. Pedro II, assumiu o trono.

Muitos brasileiros não queriam um país governado por
um rei; não queriam também que o Brasil continuasse
explorando o trabalho dos negros escravizados.

 Os brasileiros queriam um país livre, governado
por um presidente da república eleito pelo povo.
O movimento foi ganhando força e conquistou
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Proclamação da
República.

Pintor anônimo.

o apoio dos militares.
Então, em 15 de
novembro de 1889,
o marechal Deodoro
da Fonseca, alguns
militares e civis
proclamaram a
república no Brasil.
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DIA DA BANDEIRA

19 de novembro

A Bandeira é um dos símbolos do Brasil. A Bandeira
republicana foi criada em 1889 e sofreu algumas
modificações ao longo da história do nosso país.

• Você já viu a Bandeira Nacional hasteada em algum
lugar? Onde?

• Pinte a Bandeira do Brasil.

O Hino Nacional também simboliza a nossa pátria.
Mas temos, ainda, dois outros símbolos:

• Você já ouviu o Hino à Bandeira? A professora vai
ensiná-lo.

ORDEM E PROGRESSO

R
O

B
S

O
N

 F
E

R
N

A
N

D
E

S
/A

E

Selo Nacional Armas Nacionais

Bandeira desfraldada em uma greve
na cidade de São Paulo, em 2002.


