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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Graciane S. Tostes da Cruz e Larissa Craco 

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

Título da Atividade 04: Dia do Índio. 

 

Objetivos específicos: 

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

diferenças (EI01EO05); 

● Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e 

brincadeiras (EI02CG01); 

● Vivenciar diferentes ritmos, velocidades e fluxos nas interações e brincadeiras (em 

danças, balanços, escorregadores etc.) (EI01ET06);  

● Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo nas brincadeiras e interações das 

quais participa (EI01EO02). 

 

Proposta pedagógica: 

No dia 19 de abril, comemora-se o Dia do Índio no Brasil. Uma data para mostrar às 

crianças a importância histórica deste povo, que está há mais tempo nessas terras do que 

os portugueses. 

Por isso, nossa proposta de hoje será confeccionar o símbolo da nobreza entre esse 

povo, que é o cocar, e a partir disso ampliar o repertório cultural através de músicas 

indígenas. 

 

Materiais: 

- Elementos da natureza (folhas de árvores, galhinhos etc.); 

- Folhas de papel; 

- Cola ou fita adesiva. 

- Músicas indígenas disponíveis no grupo de WhatsApp. 
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Sugestões para as famílias: 

Primeiramente, o adulto responsável em realizar a atividade deverá iniciar um diálogo 

com a criança a respeito desta data comemorativa. 

Logo após, convide o pequeno para colher alguns elementos da natureza e com eles 

confeccionar um lindo cocar para homenagear os povos indígenas.  

O adulto poderá recortar uma tira de papel, no tamanho da cabeça da criança, e auxiliar 

os pequenos a colarem os elementos nesse papel com cola ou fita adesiva.  

Depois de pronto, sugira para que a criança coloque o cocar na cabeça e brinque em um 

espaço amplo, ouvindo as músicas indígenas.  

 

Observação: Caso a criança não queira utilizar o cocar na cabeça, não insista. Tente 

colocar no braço ou na perna. O importante é a diversão ser espontânea! 

 

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/bercario-ii-a-e-b-2021. 

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

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

 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/bercario-ii-a-e-b-2021
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil
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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 

 
 


