ATIVIDADE COMPLEMENTAR
LÍNGUA PORTUGUESA

Ensino Fundamental: 3º ao 5º ano

MEU ACRE QUERIDO

Olá, criança! Você conhece esse lugar?
E essa bandeira? Isso mesmo, é a bandeira do Acre.
Então, na nossa aula iremos descobrir muitas coisas sobre o
nosso Estado e sobre a nossa linda bandeira.

Texto 1
Você sabia que o Acre é hoje um estado brasileiro, mas isso nem sempre foi
assim.
O Acre já foi boliviano.
Para que o nosso Estado se tornasse do Brasil, iniciou-se e Revolução
Acreana, uma revolta de seringueiros que lutaram pela independência do Acre, que
pertencia a Bolívia naquela época.
As operações armadas foram chefiadas por José Plácido de Castro.
Os combates da Revolução Acreana iniciaram-se no dia 6 de agosto de 1902 e
terminaram em janeiro de 1903.
Passamos a ter o nosso próprio hino e a nossa bandeira!
O Hino do Acre foi composto pelo médico e poeta Dr. Francisco Mangabeira
enquanto este prestava serviços médicos no acampamento do exército na
localidade de Capatará, em 5 de outubro de 1903. A música foi criada pelo músico
cearense Mozart Donizeti.
Adaptado
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia-brasil/revolucao-acreana-bolivia-e-brasil-disputam-o-acre.htm
https://www.estudopratico.com.br/o-acre-a-bolivia-e-o-tratado-de-petropolis/

Assista ao vídeo do hino acreano: https://youtu.be/iANl7yw_Zdw
Cante!!! Se você quiser, pode improvisar alguns instrumentos com caixas,
colheres, panelas, garrafas, pedrinhas para acompanhar a música.
 Agora vamos colocar abaixo apenas duas estrofes e o refrão do hino para
você realizar a leitura e depois termos uma conversa bem bacana sobre tudo o
que lemos e cantamos!
Que este sol a brilhar soberano
Sobre as matas que o veem com amor
Encha o peito de cada acreano
De nobreza, constância e valor...
Invencíveis e grandes na guerra,
Imitemos o exemplo sem par
Do amplo rio que brilha com a terra,
Vence-a e entra brigando com o mar.

REFRÃO

Fulge um astro na nossa bandeira,
Que foi tinto com sangue de heróis
Adoremos na estrela altaneira
O mais belo e o melhor dos faróis
II
Triunfantes da luta voltando,
Temos n'alma os encantos do céu
E na fronte serena, radiante
O imortal e sagrado troféu,
O Brasil a exultar acompanha
Nossos passos, portanto, é subir,
Que da glória a divina montanha
Tem no cimo o arrebol do porvir.

Olhe abaixo, que imagem linda que temos! Vamos falar sobre isso?
Texto 2
A bandeira do Acre

Símbolo oficial do Estado do Acre, a bandeira atual foi instituída em 1995, seu
desenho, idealizado por José Plácido de Castro.
As cores da bandeira do Acre são as mesmas que compõem a Bandeira do
Brasil, com o acréscimo da cor vermelha. A escolha da combinação verde e
amarelo é uma forma de representar a integração do estado ao Brasil. Cada cor
tem o seu significado específico:




A cor amarela representa a paz;
A cor verde, a esperança.
A estrela vermelha no canto superior esquerdo (”estrela solitária”) simboliza o
fanal (luz intelectual) que orientou a incorporação do Acre ao território
nacional. Representa também o sangue dos bravos que lutaram pela
anexação da área ao Brasil.

Atualmente, a bandeira acreana é hasteada em um monumento de
aproximadamente 50m de altura, na Gameleira, centro histórico de Rio Branco,
podendo ser avistada de alguns pontos da cidade.

Muitas pessoas amam o lugar em que vivem, você com certeza é uma delas!
As formas de demonstrar esse amor são muitas, música, fotografia e até mesmo
poesias...
As expressões artísticas revelam sentimentos sobre um lugar!
Faremos uma atividade com o poema “Meu Acre Querido”.
Seu autor é Ryan de Oliveira Costa e se você for aluno da Escola Dona
Mozinha, com certeza deve conhecê-lo, ele estudou nesta escola até o ano
passado e seu texto ganhou o primeiro lugar em um concurso de poesia chamado”
Olimpíada de Língua Portuguesa”.
Mas falaremos disso depois.
Agora quero que leia o texto com muito carinho, pois ele fala do Acre, o
estado onde vivemos.

OLIMPÍADA DE LÍNGUA PORTUGUESA/2019
Texto 3

POEMA
TÍTULO: MEU ACRE QUERIDO
A história do meu lugar
Irei contar
E o meu poema
Vou recitar...

O meu lugar
é amoroso
e os pássaros cantam
com grande alvoroço!

O nosso clima
É quente e muito úmido
E o palácio de Rio Branco
Encanta todo mundo.
A cor do nosso rio
É bem diferente
No verão suas praias
Juntam muita gente.
Enquanto os outros estados
Já tinham seu lugar garantido
O meu ACRE querido
Sofreu para ser inserido!
RYAN DE OLIVEIRA COSTA 1º lugar na Olimpíada de Língua Portuguesa/2019, da rede municipal de Rio

Branco/Acre. Escola Municipal Dona Mozinha Feitosa, Professora Elisandra Alencar.

Agora que você já está bem informado resolva as questões abaixo:

1- O dia 06 de agosto é uma data importante para o estado do Acre. Pesquise no
texto 1 a informação sobre este dia e registre no seu caderno o que se
comemora nesta data.
2- Você consegue descobrir ainda, quantos anos faz que a Revolução acreana
começou? Só que tem que calcular. Então vamos lá, assim que encontrar,
escreva no seu caderno.

3- Leia a 1ª estrofe do hino acreano abaixo, observe as palavras destacadas nas
quais você deverá reescrever a estrofe no seu caderno trocando cada palavra
por outra com o mesmo significado, ou seja, seus sinônimos.
Que este sol a brilhar soberano
Sobre as matas que o veem com amor
Encha o peito de cada acreano
De nobreza, constância e valor...
Invencíveis e grandes na guerra,
Imitemos o exemplo sem par
Do amplo rio que brilha com a terra,
Vence-a e entra brigando com o mar.
4 - Vamos brincar de rimar as palavras. Leia a 2ª estrofe no nosso hino e
observe que o som no final de cada palavra combina com as outras.
Invencíveis e grandes na guerra,
Imitemos o exemplo sem par
Do amplo rio que brilha com a terra,
Vence-a e entra brigando com o mar
Agora é a sua vez! Pense e escreva em seu caderno rimas para as palavras em
destaque no texto de Ryan de Oliveira Costa.
A cor do nosso rio
É bem ___________
No verão suas praias
Juntam muita _________
Enquanto os outros estados
Já tinham seu lugar _________
O meu ACRE querido
Sofreu para ser ____________

Você já pensou em fazer uma declaração de amor ao seu Estado?
Que tal escrever um bilhete à sua professora dizendo o que te deixa feliz
por ser acreano.
Aceita o desafio? Então vamos lá, escreva o nome da pessoa no qual
destina-se o bilhete, contando algo de maravilhoso que tem no lugar em que
você mora.
Agora vou te propor que faça um quadro bem bonito com as cores da
nossa bandeira.
Você poderá usar papel, tecido, tinta, lápis de cor, folhas, flores... enfim,
o material que tiver para criar uma imagem que retrate um lugar no Acre que
você admira muito.
Use sua criatividade!

BOM, POR HOJE É SÓ! ATÉ A PRÓXIMA AULA
E LEMBRE-SE DE FICAR EM CASA SE FOR POSSÍVEL

