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   OLÁ FAMÍLIAS!!!  

Na atividade anterior, vocês assistiram a história do Indiozinho e o Rio Voador, hoje vamos sugerir 

que façam um indiozinho com rolinho de papel higiênico ou de guardanapo, para brincar com a criança. 

Observe as imagens abaixo e use a sua criatividade. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ao iniciar a atividade interaja com a criança dizendo o que vão fazer: 

Sabe o que vamos fazer com esse rolinho de papel higiênico?  

- Um indiozinho! 

E cada passo da construção do indiozinho, vai falando com a criança o que está sendo feito. Depois 

de pronto apresenta para ela, como ficou e a convide para brincar ouvindo a música. É só clicar no link: 

https://youtu.be/jJa7Y6UgH8E     

A criança, desde bebê, é capaz de explorar o espaço e tudo que contém nele e se interessa, em 

interagir com as pessoas, demonstrando afeto, desejo e vontade, basta que seja estimulada. Use a 

criatividade na brincadeira de imaginar. 

Compartilhe conosco esse momento. 

 
 

https://youtu.be/jJa7Y6UgH8E
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Campo de Experiência: Corpo, gestos e movimentos. 

Tema- Índio/Artes 

 
Atividade- Xuxa - Brincar De índio 

Iremos assistir ao vídeo:  Brincar de índio 

Sugerimos que vista a criança como um índio. Você pode usar tiras de roupas velhas – coloque faixas sobre 

a cabeça da sua criança – faça desenhos com batom ou tinta em seu rostinho – nos seus pulsos, amarre 

levemente algumas tiras. Pronto a sua criança estará caracterizada de índio! 

Vamos agora fazer barulho! 

Com a boca – com alguns baldes e colheres de pau e/ou algumas latas e tampas – ou algumas panelas e as 

suas tampas – Vamos fazer barulho – valorizando e vivenciando a cultura indígena! 

Com o objetivo de observar e explorar, com uma ação transformadora – numa relação no tempo e no 

espaço – valorizando a cultura indígena! 

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

 

 

 

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


 
  


