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Caros Associados,

Em 2022, o Brasil comemora o bicentenário de sua independência. Como escolas
cristãs queremos comemorar esse evento à luz do conceito de História Providencial,
buscando compreender como e por quais meios Deus agiu e age em nossa nação.

Os eventos que antecedem e sucedem ao grito do Ipiranga nos apresentam muitas
possibilidades de subtemas de projetos a serem desenvolvidos com nossos alunos e
uma grande oportunidade de pesquisarmos a fim de reconhecermos os caminhos da
nossa nação em busca de sua soberania e liberdade e o quanto, ao longo deste
processo, ela se aproxima ou se afasta dos princípios da Palavra de Deus que são o
único fundamento seguro sobre os quais se pode construir uma nação forte e bem
desenvolvida.

Para celebrar esse marco em nossa história e avançarmos no registro da História
Cristã do Brasil a AECEP convida professores e alunos a participarem do Prêmio Cida
Mattar 2022. Neste ano com duas edições:

- 10ª Edição do Prêmio Cida Mattar - Projetos de professores e educadores que
serão desenvolvidos com temas relativos as comemorações do Bicentenário da
Independência.

- 1º Edição do Prêmio Especial Cida Mattar – concurso de produções artísticas
autorais, por meio de desenhos, de estudantes com o tema “Bicentenário da
Independência do Brasil”.

Mobilizesua escola para participar deste desafio!

Seguem algumas sugestões para as escolas de temas de projetos para o Prêmio Cida
Matar com uso das Ferramentas da AEP.
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1. Algumas sugestões de conteúdos sobre o tema da Independência:

- A Família Real no Brasil: A Aclamação de Dom João VI, a construção do Estado
brasileiro durante seu reinado e o modo como esses eventos influenciaram a
independência do Brasil.

- As revoltas e personagens na luta pela Independência do Brasil;
- A Proclamação da Independência do Brasil;
- As cidades na época da Independência do Brasil (modo de vida, arquitetura,

etc.);
- Brasil livre mas com um Rei: A Monarquia brasileira;
- Mudanças no Brasil após a Independência;
- Guerras pós-Independência
- O reconhecimento da Independência do Brasil por Portugal e outras nações;
- A primeira Assembleia Geral constituinte e legislativa do Reino do Brasil;
- A Constituição de 1824.
- Comparando o mapa do Brasil no Primeiro Reinado e o atual;
- Os símbolos oficiais da Independência;
- Memoriais da Independência na sua cidade e em outras cidades do Brasil;
- Arte e literatura inspiradas na Independência do Brasil;
- O Museu do Ipiranga ( História, reforma e inauguração)
- Monarquia e República: diferenciais.

- Sites com alguns temas disponíveis em:

1. https ://novaescola.org.br/conteudo/6745/7-conteudos-para-trabalhar-a-independencia-do-brasil

2. https ://independenciadobrasil.com.br/index.php/artes/

3. https ://artsandculture.google.com/story/-gUhK9JtTdxIKA?hl=pt-BR

4. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm

5. http://mapa.an.gov.br/index.php/menu-de-categorias-2/305-constituicao-de-1824

6. https://www2.camara.leg.br/comunicacao/camara-noticias/camara-destaca/200-anos-de-independencia-do-brasil/a-

independencia-1/a-independencia

https://novaescola.org.br/conteudo/6745/7-conteudos-para-trabalhar-a-independencia-do-brasil
https://independenciadobrasil.com.br/index.php/artes/
https://artsandculture.google.com/story/-gUhK9JtTdxIKA?hl=pt-BR
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm
http://mapa.an.gov.br/index.php/menu-de-categorias-2/305-constituicao-de-1824
https://www2.camara.leg.br/comunicacao/camara-noticias/camara-destaca/200-anos-de-independencia-do-brasil/a-independencia-1/a-independencia
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2. Sugestão de temas para projetos

Belas Artes:

- Promoção de concurso de produções artísticas por meio de um desenho com o
temas “ Bicentenário da Independência”. O vencedor será inscrito no Prêmio
Cida Mattar Edição Especial.

- Arte e cultura no contexto da independência;

- Pesquisas e releituras das obras de arte relativas ao período da independência;

- Criação de caricaturas dos personagens;

- Criação de musical sobre o tema, imitando os bailes da corte;

- Criação de peça teatral sobre o momento da Independência, aliando a atividade
com uma oportunidade de serviço, para ensinar sobre o tema a grupos específicos
(crianças da Educação Infantil, por exemplo, etc.)

- Exposição cronológica dos “ bicentenário da Independência, contendo pinturas,
esculturas e outras obras de arte como marcadores de eventos importantes do
período.

Estudo de Biografias:

- Personagens da família real portuguesa;

- Personagens que contribuíram no processo de independência;

- Artistas que retrataram a época (pintores ,escultores, escritores, etc.)

(possibilidades de aliar outras ferramentas)
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Constituição de Classe:

- As Constituições brasileiras e os direitos inalienáveis. ( a Primeira constituição
do Brasil em comparativo com as demais e a atual)

- As primeiras leis no Brasil Independente.

Linha de tempo sobre:

- Acontecimentos que marcaram a época da Independência do Brasil;

- O processo de construção da democracia;

- Os sistemas de governo no Brasil;

- Da formação das casas legislativas – deputados e senadores, desde 1822 até
os dias atuais, incluindo o processo eleitoral de 2022.

Produção textual e Literatura:

- Jornal da Independência – simulação de jornal oral e escrito sobre os dias
antecedentes e ao dia da Independência;

- Criação de texto dissertativo argumentativo/modelo ENEM, sobre o tema;

- Criação de roteiro para peça teatral;

- Estudo de obras do período ou relativas ao tema (musica, arte, literatura);

- Criação de poemas, músicas, paródias sobre o temas relativos à independência;

- Criação de HQ’s sobre o evento da Independência.
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Memoriais e celebração de aprendizagem

- Relatórios de visitas aos memoriais da Independência: museus, exposições,
parques, etc.

- Pesquisa e criação de selos comemorativos da Independência:
Veja: https://blog.correios.com.br/filatelia/?p=43732

- Semana da Pátria na escola;

- Símbolos da Independência e do Brasil atual ( Bandeira, Hino, brasão).

- Os museus que guardam a memória e a história da Independência.

Aliança família e escola:

- Criação de grupos de oração pelo Brasil;

- Organização de um comitê de apoio composto por pais e educadores para
organizar as celebrações do Bicentenário da Independência (semana da Pátria) na
escola e na comunidade.

https://blog.correios.com.br/filatelia/?p=43732

