HISTÓRIA • Ensino Fundamental • Anos Iniciais
Unidades: 912 Sul, 910 Norte, 606 L2 Norte e Águas Claras
Ano: 4º
Atividade Avaliativa de História – Valor: 2,5 pontos:
“Os Candangos” – Nota: ___________________________

No dia 3 de novembro de 1956, teve início a
construção de Brasília. Quem você acha que ergueu, no
meio do cerrado, a nova capital?
Foram importantes personagens dessa etapa da
história que chegaram ao Distrito Federal. Vieram sem
imaginar como viveriam, onde trabalhariam, quanto
receberiam, nem mesmo em que local morariam.
Chegaram a pé, de carroça, ônibus, caminhão, carro
próprio e avião, trazendo na bagagem poucos pertences.
E assim, foram surgindo os primeiros alojamentos de
operários. Pessoas de diferentes regiões do Brasil
passaram a dividir a mesma barraca, o mesmo banheiro, problemas como a poeira, falta de
conforto, ausência da família; lutando pelos mesmos ideais.
Foi no dia 21 de abril de 1960, em meio a muitas solenidades e festejos, que Brasília foi
inaugurada. O antigo e almejado sonho dos brasileiros tornou-se realidade. A capital do Brasil
estava agora no centro do país. A cidade conquistou o coração de muitas pessoas, antes mesmo
de sua inauguração.

Vamos homenagear os construtores da capital do Brasil, realizando uma pesquisa e
registros em uma linha do tempo?

Reunindo dados e informações


Realize uma pesquisa e registre no espaço abaixo, o significado da palavra Candango.

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Em uma folha de papel canson A3 que sua professora entregou, você construirá uma linha do
tempo com imagens e registros sobre esses importantes personagens da nossa história. Para
isso, utilize as informações que você adquiriu em nossa aula.
Leia abaixo, sugestões de algumas informações que poderão ser contempladas em sua linha
do tempo.
• A origem do termo “Candango.”
• A chegada dos retirantes para trabalhar na construção da nova capital.
• Transporte que levava os operários até os canteiros de obras para construir a futura
capital.
• As casas que ficaram.
• Seus sonhos e perspectivas futuras.
• Monumento “Os Guerreiros “e os candangos.
• Curiosidades sobre os trabalhadores candangos.
Sugestão de sites e fontes de pesquisa:
•

https://www.todamateria.com.br/a-construcao-de-brasilia/

•

https://history.uol.com.br/historia-geral/censo-de-1959-mostra-

quem-eram-os-candangos-responsaveis-por-construir-brasilia
Na data combinada com a sua professora, você apresentará seu trabalho
para apreciação. Ele terá o valor de 2,5 pontos e irá compor a sua nota para as
disciplinas de História e Geografia. Seu cartaz ficará exposto por alguns dias e
depois você o receberá de volta para inseri-lo em seu Portfólio (será preciso
cortá-lo ao meio). Capriche!

