
 
ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

Nome do aluno:  Semana 7 

Professor: Franceli, Geanne, Marina, Mirian, Renilda e Roseli. Data: 22/04/2021 Turma: BIA 

Campos de Experiência: Traços, Sons, Cores e Formas 

TEMA: DIA DO ÍNDIO/SEMANA DE ARTE 

ATIVIDADE: A ARTE DO CURUMIM                                                   

 

    

                                                                   

 

 

 

Olá famílias! 

A pintura corporal é um elemento bastante presente na cultura Indígena. Que tal 
incentivar as crianças a valorizar essa cultura? 

 Convide a criança para explorar as tintas e observe a pinturas deixadas no seu próprio 
corpo. Passe tinta no dedo dela e ajude-a registrar sua arte.  

RECEITA DA TINTA CASEIRA: 

Tinta de amido de milho 

A receita usa 1 xícara de amido de milho, 1/2 xícara de água fervendo, 1 xícara de água fria e 
corante de alimentos. Você começa misturando o amido de milho com a água fria para 
dissolver tudo, por fim adicione o corante. A consistência vai ficar estranha, mas é só 
continuar mexendo para dissolver tudo. 

Finalize assistindo ao vídeo https://youtu.be/vOQvZKGo8m0 e divirtam-se. 

OBJETIVO: Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes usando instrumentos riscantes e 
tintas.  

           Se possível, nós professoras pedimos para que façam vídeo ou fotos e compartilhe 
conosco esse momento no grupo do WhatsApp de sua turma.  

https://youtu.be/vOQvZKGo8m0


 

ESCOLA MUNICIPAL IR. MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

Nome do aluno:  Semana 7 

Professor: Adriana, Andréia, Elva, Lucimar S., 
Lucimara B., Nalva, Orlanda, Sandra F., Tânia, 
Yolanda, Telma e Deise.  

Data: 22/04/2021 Turma:  
B I-B e BI-C 

Campos de Experiência: Traços, sons, cores e formas. 
 

TEMA: índio/artes  
ATIVIDADE: Instrumento indígena - chocalho.      

Olá, famílias! 
Neste mês de abril comemoramos o Dia do 

Índio. Escolas, entidades e diversos grupos sociais 
realizam eventos, encontros e palestras para 
comemorar a importância desse dia e da cultura 
indígena em nossa sociedade. 
O responsável deve assistir ao vídeo que explica 
como fazer um instrumento indígena chamado 
Maraca, que é muito parecido com um chocalho. 
https://youtu.be/PjNoKbS2dPo 

 

Para realizar essa atividade e fazer um divertido 
chocalho – ou Caxixi – colorido.  

É muito simples você vai precisar de: 
Garrafas plásticas 

Tinta guache 
Grãos de soja ou feijão 

Fita adesiva colorida 
Tesoura 

Como fazer: 
Primeiro, você precisa pintar os grãos. Misture a soja ou o feijão à tinta, em recipientes 

separados e deixe secar. 
Corte as garrafas para deixá-las menores. Guarde o fundo e o gargalho, que você vai unir 
para montar o chocalho. Com os grãos secos, misture as cores e una as partes da garrafa. 

Depois é só passar a fita adesiva para fechar as partes da garrafa. 
 

Pronto, agora você já tem um chocalho colorido para acompanhar a música preferida das 
crianças. 

 
Variações: 

https://youtu.be/PjNoKbS2dPo


 
Com garrafas de diferentes tamanhos, com quantidades diferentes de grãos, você vai 

conseguir sons diferentes. 
 

Clique no link para a criança acompanhar com seu chocalho a música abaixo. Ótima 
atividade!! 

https://youtu.be/NwtfSsL9j3A 
 
 

 

 

 

 

 

 

*Conte-nos como foi esta atividade, mandando foto no grupo do WhatsApp.  

https://youtu.be/NwtfSsL9j3A

