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Juiz de Fora, 21 de abril de 2020. 

 

Olá, meus amores! 

Hoje, dia 21 de abril, é um dia muito especial. Devemos nos lembrar com carinho e respeito de um líder muito 

importante para o Brasil, Tiradentes. 

Segue abaixo um texto que fala um pouquinho da história de Tiradentes. Leia com atenção!  

 

21 de abril – Dia de Tiradentes 

 

 

    Quando só os índios viviam no Brasil, os portugueses chegaram aqui e o 

nosso país ficou pertencendo a Portugal. 

    No Brasil, havia muito ouro nessa época. Portugal, além de cobrar muitos 

impostos dos brasileiros, exigia que grande parte do ouro extraído das 

minas fosse mandada para lá. 

    Muitos brasileiros, entre eles Tiradentes, cujo nome era Joaquim José da 

Silva Xavier, não concordavam com isso. Começaram, então, em reuniões 

secretas, a preparar um movimento para libertar o Brasil de Portugal. Esse 

movimento chamou-se Inconfidência Mineira e teve como líder Tiradentes. 

    Tiradentes e seus companheiros, porém, não conseguiram o que 

desejavam, porque foram traídos por Joaquim Silvério dos Reis, membro do 

grupo. Ele contou tudo o que estava sendo combinando ao governador de 

Minas Gerais. Todos foram presos e obrigados a deixar o Brasil.  

    Tiradentes, como chefe do movimento, foi condenado à morte na cidade 

do Rio de Janeiro, em 21 de abril de 1 792, dia em que o homenageamos. 

“Curiosidade: Tiradentes pertencia ao exército, portanto, não poderia usar 

barba. Seu retrato foi pintado assim porque todos o equiparam à figura de 

Jesus Cristo, morto na cruz.” 

 

 

 

 

 Como hoje é feriado, a atividade do dia é assistir um filme com a família. A nossa sugestão é um filme 

divertido e emocionante: “A fantástica Fábrica de Chocolate” (disponível no Netflix). 

 Para o dia ficar ainda mais gostoso, sugerimos que peça ao responsável para preparar uma deliciosa pipoca de 

chocolate para vocês... Vai combinar com o filme! Hummmm... Que delícia! 

 Link da receita: https://www.youtube.com/watch?v=qMgeeIgGHAM  

 

Um grande beijo... 

 Tia Bianca e Tia Luanna 
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