
 
 

ESCOLA MUNICIPAL: IRMÃ MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

Nome do aluno:  Semana 7 

Professor: Franceli, Geanne, Marina, Mirian, Renilda, 

Roseli. 

Data: 19/04/2021 Turma: BI A 

Campos de Experiência: Escuta, fala, pensamento e imaginação. 

 
TEMA: Dia do Índio / Semana de artes 

 
ATIVIDADE: Momento da História. 

 
OLÁ, FAMÍLIAS! 

A contação de histórias é imprescindível para o desenvolvimento das crianças, pois 
contribui na criatividade, imaginação e incentivo a leitura. Portanto nesse vídeo vocês irão 
ouvir a história “O Indiozinho e o rio voador – Varal de Histórias”, em seguida disponibilize 
materiais impressos, pode ser: revistas, livros infantis, panfleto de algum comércio, assim a 
criança começará a ter contato com diferentes portadores textuais. Permita que a criança 

manuseie-os. 
Para estimular a oralidade, fale e estimule a criança a repetir palavras que aparecem na 

história. 
 

Link com a história completa: https://youtu.be/89AllP1b_eA 
 

              

                    
 

Compartilhe conosco esse momento através de vídeo ou foto. 

 

https://youtu.be/89AllP1b_eA
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Atividade: Cineminha Musicalizado 

Iremos assistir ao vídeo - Os Pequerruchos – Indiozinhos. 

Iremos escutar as falas, as danças, as dinâmicas dos pequerruchos – desta forma iremos 

aguçar/instigar o pensamento e a imaginação da criança, buscando valorizar a cultura 

indígena. 

Com o objetivo de trabalhar a escuta, a fala, o pensamento e a imaginação – Iremos 

dialogar com a criança, 

Olha que lugar bonito cheio de verde ... olha a canoa os indiozinhos vão passear... que 

legal! Nossa temos um jacaré! Que medo!  

Vamos imitar um indiozinho? 

Brinque e estimule a oralidade da criança imitando a música. 

Link do vídeo: https://vimeo.com/139157393 

Não esqueçam de registrar esse momento e compartilhar conosco! 

https://vimeo.com/139157393

