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Juiz de Fora, 01 de Maio de 2020 
 

Hoje é feriado, pessoal!  

O que acham de descansarmos um pouquinho dos estudos e tirarmos o dia para assistir a 

um filme mega legal com a nossa família acompanhado de uma deliciosa pipoca? Demais, não é?! 

A gente tem algumas sugestões para vocês! Mas antes vamos aprender um pouquinho sobre o 

feriado do dia de hoje, que é o Dia Mundial do Trabalho. 
 

1º de Maio - Dia do Trabalho 

  

 A história do Dia do Trabalho surgiu em Chicago, nos Estados Unidos, em 1º de maio de 

1886, quando muitos trabalhadores foram às ruas para protestar contra jornada exaustiva diária, 

que podia chegar até 17 horas. Homens e mulheres lutavam por uma carga horária de 8 horas e 

melhores condições de trabalho.  

 Em consequência dos protestos 

realizados, a França decretou 1º de maio como 

feriado nacional, e reduziu a jornada de trabalho 

para 8 horas, em 23 de abril de 1919. Logos após, 

diversos países passaram a tomar a mesma 

medida. 

 As primeiras manifestações trabalhistas 

no Brasil ocorreram em 1891, nas principais 

cidades da época, Rio de Janeiro e São Paulo. 

Com o passar dos anos, as pessoas passaram a 

se reunir por todo país no dia 1º de maio, 

realizando discursos, apresentações musicais, 

passeatas, e outras atividades. 

 A data foi oficializada no país pelo presidente Arthur da Silva Bernardes (1922-1926). Nas 

décadas de 1930 e 1940, o presidente Getúlio Vargas passou a utilizar o 1º de maio, não apenas 

para homenagear os trabalhadores, mas como também para divulgar mudanças e benefícios 

trabalhistas através de instituições de leis. Podendo ser citado como exemplo, a legislação sobre o 

Salário Mínimo, devendo ser reajustado anualmente, com intuito de suprir as necessidades básicas 

do cidadão brasileiro (alimentação, moradia, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte 

e previdência social). Outro exemplo foi a criação da Justiça do Trabalho, voltada especificamente 

para resolver questões judiciais com relação aos trabalhos e aos direitos dos trabalhadores. 

Disponível em: https://www.infoescola.com/datas-comemorativas/dia-do-trabalho/ 
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 Muito interessante conhecer os motivos que deram origem ao feriado do dia de hoje, não é 

mesmo? 

 Agora, vamos assistir a um filme juntos? Vocês daí e nós daqui. 

 Aproveitem para compartilhar uma foto deste momento em suas redes sociais mostrando 

que, mesmo longe fisicamente, estamos juntos de coração. Ah, não se esqueçam de marcar o 

perfil da nossa escola no Instagram (@colegioequipejf) e/ou no Facebook (Colégio Equipe – JF).   

 

Sugestões de filmes 

 

• O REI LEÃO 

Sinopse: Em O Rei Leão, Simba é um jovem leão cujo destino é se tornar o 

rei da selva. Entretanto, uma armadilha elaborada por seu tio Scar faz com 

que Mufasa, o atual rei, morra ao tentar salvar o filhote. Consumido pela culpa, 

Simba deixa o reino rumo a um local distante, onde encontra amigos que o 

ensinam a mais uma vez ter prazer pela vida. Classificação: Livre. 

 

• O BOM DINOSSAURO 

Sinopse: Os dinossauros foram extintos após a colisão de um gigantesco 

asteroide com o planeta Terra. E se este evento não tivesse ocorrido? O filme 

parte desta premissa para trazer a história de dinossauros que ainda hoje 

controlam o planeta. E mostra a amizade de Arlo, um dinossauro adolescente, 

com um jovem menino humano, Spot. Classificação: Livre. 

 

 

• VALENTE  

Sinopse: Estão faltando heroínas mais realistas e complexas para mostrar à sua 

filha? Calma, antes de Elsa, veio Merida. A heroína de “Valente” não quer se 

casar, é muito próxima da mãe e também faz escolhas horríveis, como qualquer 

pessoa. Além de mostrar uma garota forte e independente, o filme ainda trabalha 

a relação entre pais e filhos e ensina as crianças a assumirem responsabilidade 

pelos próprios erros. Classificação: Livre. 
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 • OS CROODS 

 

Sinopse: Uma família da pré-história vê sua caverna ser destruída. Depois 

disso, os Croods partem em uma aventura em busca de um novo lugar para 

morar, liderados por um garoto muito imaginativo que lhes ajuda a desbravar 

um mundo inteiramente novo. 

Classificação: Livre. 

 

 • COMO TREINAR O SEU DRAGÃO 

Sinopse: Soluço é um adolescente viking da ilha de Berk, onde lutar contra 

dragões é um meio de vida. Suas opiniões avançadas e um senso de humor 

estranho o tornam um desajustado, apesar de seu pai ser o chefe do clã. 

Jogado em uma escola de combate a dragões, ele quer provar que é um 

verdadeiro viking, mas ao fazer amizade com um dragão machucado, ele tem 

a chance de mudar o futuro de seu povo. Classificação: Livre. 

 

 Filme escolhido, agora é hora de preparar a pipoca! Colocamos abaixo duas receitas de 

pipoca deliciosas. Peça ajuda ao seu responsável para escolher e preparar esta delícia juntos e 

tornar esse momento divertido.  

 

Receitas 
 

 

PIPOCA DOCE COLORIDA 
 

Ingredientes 

• ½ xícara de chá de milho de pipoca 

• ½ xícara de chá de açúcar 

• 2 colheres de sopa de óleo 

• 2 colheres de sopa de água 

• Corante alimentício da sua cor preferida 
 

 Modo de fazer 

Em uma panela coloque todos os ingredientes e misture bem; 

Leve ao fogo médio; 

Mexa bem e espere até que o milho comece a estourar; 

Tampe a panela e destampe só quando estiver tudo estourado. 
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PIPOCA COM COBERTURA DE LEITE NINHO 

 

 Ingredientes para a pipoca: 

 1 xícara de milho de pipoca. 

 2 colheres (de sopa) de óleo. 

 

Obs.: Você pode também usar pipoca  

de micro-ondas no sabor Natural. 

 

 Modo de fazer: 

Em uma panela grande coloque o óleo e o milho de pipoca; 

Leve ao fogo médio e mexa até que o milho comece a estourar; 

Tampe a panela, abaixe o fogo e deixe todos os milhos estourarem, mexendo de vez em quando 

para não queimar. 

 

COBERTURA PARA PIPOCA DE LEITE NINHO 

 

 Ingredientes para a cobertura 

 1 xícara de açúcar. 

 1/2 de xícara de água. 

 1 colher (de sopa) de manteiga ou margarina (pode ser com ou sem sal). 

 1/2 xícara de Leite Ninho (ou a marca que você tiver em casa). 

 

 Modo de fazer 

Em uma panela grande coloque o açúcar, a água, a manteiga e misture bem; 

Deixe em fogo médio até a mistura ter uma cor amarelada leve; 

Desligue o fogo e adicione a pipoca imediatamente; 

Misture bem até cobrir todas as pipocas com a calda e por último adicione o leite em pó e misture. 

 

Obs.: As medidas acima são para 1 xícara de milho de pipoca ou 1 pacote de pipoca de micro-

ondas.  

 

Divirtam-se e tenham um ótimo feriado! 

Um grande beijo! 


