
 
 

ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

Nome do aluno:  Semana 7 

Professor: Roseli, Geane, Renilda, Marina, Mirian, Franceli. Data: 23/04/2021 Turma: BI A 

Campos de Experiência: Corpo, Gestos e Movimentos 

TEMA: Dia do Índio / Semana de artes 

ATIVIDADE: Chamando o rio voador e a chuva. 

Olá famílias! 

Iniciando a atividade convide criança e relembre uma parte da história: “ O Indiozinho e o rio 

voador”, contada na segunda – feira dia 19/04. 

... Rios que voam lá no céu, e que por onde passam podem curar outros rios. Mas um rio não tem 

asas!!! Será que é possível um rio voar? Era isso que o indiozinho precisava descobrir... 

 

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

Agora entregue para a criança um suporte: lata, tupperware ou algo que tenha disponível em casa e 

que seja mais parecido com o tambor do índio e peça para ela bater com as mãos e chamar o rio voador e 

a chuva, imitando o indiozinho. 

Essa atividade tem o objetivo de imitar gestos e movimentos de outras crianças e adultos e 

conhecer um pouco mais sobre a cultura dos índios. 

 

 

Compartilhe conosco esse momento através de vídeo ou foto. 

https://youtu.be/89AllP1b_eA
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Olá Famílias! 

O movimento é muito importante para o pleno desenvolvimento da criança. Desde o nascimento, ela já 

passa a utilizar o próprio corpo para interagir com o ambiente e com as pessoas. 

Hoje vamos explorar os espaços. Com uma fita crepe (ou qualquer fita que tiver em casa), pode ser feito 

com giz também. Desenhe percursos no chão e oriente a criança para passar por cima, fazendo os 

movimentos. 

 

 

 

 

Não esqueçam de registrar esse momento e compartilhar conosco! 

 

  

 


