
São Paulo, 22 de abril de 2.020. 

Olá, criaturinha querida do meu coração! 

Passaram bem este feriado? Muitas comidinhas gostosas para comemorar? Mas... espera aí! 
Você sabe qual é a razão do feriado de 21 de abril? É o dia de Tiradentes. 

Tiradentes era o apelido de um homem mineiro, Joaquim José da Silva Xavier, que era
militar e, também, uma espécie de dentista (por isso o apelido). Em meados de 1.780, o Brasil
ainda era colônia de Portugal (não era um país independente) e quem governava era o rei. A
Coroa Portuguesa (ou seja, o Rei de Portugal), cobrava um imposto dos cidadãos brasileiros.
Imposto é uma taxa que as pessoas são obrigadas a pagar para o Governo, assim ele poderá
investir em saúde, educação, segurança, transporte e outras coisas. Esse imposto, na época
do Tiradentes, era chamado de “quinto” e era pago em ouro. Aconteceu, porém, que a Coroa
Portuguesa precisava de mais ouro e resolveu aumentar o valor do imposto. Quem não tivesse
o valor para pagar teria seus bens (casa, animais etc) tomados pelo governo. Imagine só! 

Claro, as pessoas ficaram muito bravas. Foi aí que Tiradentes reuniu um grupo para
lutar contra a Coroa Portuguesa. Só que ele foi traído e uma pessoa do seu grupo dedurou o
movimento... O castigo dele foi o pior de todos: pena de morte. E quando ele morreu? Isso
mesmo, dia 21 de abril de 1792. Depois de muitos anos de sua morte, ele deixou de ser visto
como um rebelde e passou a ser considerado um herói, pois sua luta deu início ao processo de
Independência do Brasil. Nos dias de hoje, o herdeiro da família real portuguesa no nosso país
é  um  deputado  federal. Ele  escreveu  um  projeto  de  lei  que  acabaria  com  esse  feriado,
justamente porque considera que a Inconfidência Mineira (nome dessa história que acabei de
te contar) ajudou a acabar com a Monarquia (tirou os reis do poder). 

Polêmico... Mas agora, pelo menos, você sabe porque dia 21 de abril 
é feriado. E eu espero que tenha aproveitado bastante. 

Beijocas 

Dani e Cacá 

Sugestão de cronograma de trabalho     -    22/04 – quarta-feira 

Matéria: Língua Portuguesa
O que fazer:

1.  Ficha No restaurante.
2.  Leia silenciosamente o texto.

      3.   Leia, depois, novamente, mas desta vez em voz alta e para um ouvinte.
      4.   O gabarito será publicado no dia 28/abril
Orientações:  Se não puder imprimir a ficha, responda as questões no seu caderno de 
Português.
Lembre-se de: Escrever a data longa e o título (No Restaurante - Gramática), à caneta. 
Prazo de entrega: 27/abril

Matéria: Matemática



O que fazer: Assistir ao vídeo “Multiplicação por fatores a partir de 2 ordens” e fazer a página 
43 da apostila da Matemática.
Resolva as questões A e B usando a conta armada.
Resolva as operações C e D usando estratégias.
Orientações: Se não estiver com a sua apostila, responda as questões no seu caderno 
quadriculado.
Lembre-se de: Escreva a data longa e o título (Operações - página 43), à caneta. 
Prazo de entrega: 27/abril
Observações: Resolva as propostas à lápis.

Matéria: Ciências
O que fazer: A ficha “Poluição e a quarentena”
Orientações: 
1. Leia atentamente as perguntas.
2. Elabore respostas completas 
Lembre-se de: utilizar a parte final do seu caderno de História e Geografia para responder as 
atividades de Ciências, caso você não tenha como imprimir as fichas. Deixar as 20 folhas finais
deve ser o suficiente. 
Escrever a data longa e o título à caneta. 
Não precisa copiar as perguntas. 
Caprichar nas resposta e colocar o número da pergunta diante dela. 
Prazo de entrega: 27/abril


