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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome das Professoras: Laura Paula Meireles do Nascimento e Luana 

Cristina da Silva  

Turma: Maternal II – A e B               Data: 19/04/2021 (Segunda-feira) 

Título da Atividade 01: Vamos brincar de índio? 

 

Objetivos específicos:  

• Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas 

diferenças. (EI02EO05); 

• Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no 

alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de 

diferentes naturezas. (EI02CG02); 

• Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de 

modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar 

objetos tridimensionais (EI02TS02);  

• Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se 

compreender. (EI02EO04).  

 

Proposta pedagógica: 

O Dia do Índio é celebrado anualmente em 9 de abril no Brasil. Este importante data 

serve para lembrar e reforçar a identidade do povo indígena brasileiro e americano na 

história e cultural atual.  

Durante o Dia do Índio, as escolas e demais instituições culturais e de ensino 

incentivam as crianças e os jovens a conhecer as diferentes práticas culturais dos 

indígenas. 

E foi pensando nisso que selecionamos essas maravilhosas atividades no dia de hoje 

para comemorar o dia do índio, com a ajuda de um adulto mediador vocês irão   
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confeccionar um cocar com elementos da natureza, em seguida fazer uma pintura facial 

e dançar a música do índio. 

 

Materiais: 

Folhas de árvore, tinta guache e um aparelho som para ouvir a música ou outro material 

disponível em casa.  

 

Sugestões para as famílias:  

Auxilie a criança na confecção do cocar, ajude a escolher as folhas e elementos da 

natureza, em seguida, ajude-a a fazer a pintura facial. Para finalizar coloque a música  

“Vamos brincar de índio” disponibilizada pela educadora dance, cante e tudo mais que a 

sua imaginação permitir. 

   

Registro da atividade: 

Registrar em fotografias e vídeos a realização da atividade para a documentação e 

enviar no nosso grupo do WhatsApp. Este material servirá como garantia do 

acompanhamento pedagógico. 

 

Links: 

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros” disponível em: 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas. 

Objetivos Contidos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) disponível em: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil. 

Link da Música: Vamos brincar de índio:  

https://www.youtube.com/watch?v=2v5n7Q8oK0Q 

 

 

 

Atenção!!!   

E não se esqueça dos hábitos de higiene neste período de Corona Vírus! 

 

 

Se puder 

fique em 

casa 

Lave bem 

as mãos 

 

 Evite lugares 

com muitas 

pessoas 
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