
 
Escola Municipal Irmã Filomena Rabelo 

 
Diretora: Helga Feilstrecker  
Orientadora: Vanda Falcheti Hofsteter  
Professor: Lucas Mariani Correa 
Aluno (a):__________________________________________________7ºAno___.  
 
 
BOM DIA! ATIVIDADE DE HISTÓRIA DA 19º SEMANA – DIA 11-09-2020.  
 
Leia o texto sobre a Independência do Brasil. Baseado no texto faça um texto sobre o 

que se pede ao final. É NECESSÁRIO enviar por e-mail: hist.proflucas@gmail.com 

 

Independência do Brasil 

Estamos na chamada Semana da Pátria, data em que comemoramos o famoso 07 de 

Setembro, dia em que o Brasil se tornou Independente de Portugal, deixando de ser uma Colônia. 

Mas afinal, o que significa isso? 

Por que do dia 07 de Setembro? 

 O Dia em que comemoramos a Independência do Brasil marca, na verdade, o dia em que 

Dom Pedro, teria dado o famoso grito: “- Independência ou Morte!”. Na história contada, ele 

estaria às margens do rio Ipiranga (São Paulo), com sua tropa, algo semelhante ao quadro do 

pintor Pedro Américo (pintado em 1888) abaixo: 
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Como foi para a História a Independência do Brasil? 

 O processo de Independência do Brasil foi algo mais longo do que um único dia. A 

Independência do Brasil está relacionada a várias transformações que estavam ocorrendo em 

vários outros locais na América e também na Europa. Alguns estudiosos e pensadores passaram a 

questionar o poder dos reis e querer mais liberdade. Isso incentivou as pessoas a quererem sua 

liberdade (econômica, política e social).  

 Além disso, na França começaram rebeliões (conflitos e guerras), que fariam com que 

Napoleão assumisse o comando do país e começasse a invadir outros países. Fugindo disso, a 

Família Real Portuguesa (rei, rainha, príncipes e princesas) veio para o Brasil em 1808. Após a 

chegada deles, o Brasil e brasileiros (colonos) ganharam vários direitos e liberdades. Com o fim 

das guerras, a Família Real voltou para Portugal e os portugueses queriam o fim das conquistas e 

liberdades do Brasil.  

 Os brasileiros (colonos) não aceitaram o que os portugueses queriam, e começaram a 

discutir com eles. Entre os ocorridos, Dom Pedro assumiu o papel de liderança no Brasil, apoiado 

por brasileiros e pessoas que queriam a liberdade. Em meio às disputas, decidiram romper com 

Portugal, declarando a Independência do Brasil. Toda essa disputa demorou anos e teve até 

mesmo guerras, ou seja, não ocorreu apenas em um dia. A partir desse processo, o Brasil passou a 

criar e desenvolver suas próprias regras e buscar por melhorias no país. 

 

Veja os vídeos para ajudar a entender melhor como foi:  

https://www.youtube.com/watch?v=BzADvI7MAKg 

https://www.youtube.com/watch?v=CEuuVvLa64s 

 

Com base no que você leu e sabe, faça um pequeno texto em seu caderno 

explicando a importância para nós (brasileiros) da Independência do Brasil.  

 

 

 

 

 

BOM TRABALHO! 
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